SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2018 a máte v rukou poslední letošní vydání
Hukvaldského občasníku.
I v tomto vydání se budu věnovat investičním akcím v obci
a začnu informacemi o splaškové kanalizaci. Nejdřív krátké shrnutí.
V rámci první etapy výstavby kanalizace, která byla dokončena
a zkolaudována v roce 2015, bylo vybudováno zhruba 14 km kanalizace a zrealizováno 411 kanalizačních přípojek o celkové délce
2113 m. V roce 2017 jsme rozšířili kanalizace o dalších šest úseků
o celkové délce 336m, vzniklo 27 přípojek o délce 112 m. Ke konci
listopadu 2018 bylo na kanalizaci připojeno 318 domů, tj. 73 %
s celkového počtu přípojek. Prosím majitele nemovitostí, kteří tak
ještě neučinili, aby stavbu přípojky zbytečně neodkládali. Poděkování patří všem, kteří vybudovali své domovní přípojky a napojili
se na kanalizaci zbudovanou v roce 2017. Napojení těchto domů
do konce září 2018 bylo dotační podmínkou. Nedodržení této
podmínky by vedlo ke krácení dotace.
Na základě rozhodnutí valné hromady SMOPO byla stanovena
cena stočného na rok 2019 37,95 Kč/m3 vč. 15% DPH. Cena oproti
roku 2018 vzrostla a to z důvodu navýšení ceny za čištění odpadních
vod ze strany SmVaKu.
V říjnu 2017 zahájila společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol.
s.r.o. z Chrudimi projektové práce na odkanalizování dalších cca 7 km obce. V této chvíli jsou všechny potřebné podklady
předány na příslušný stavební úřad k vydání územního rozhodnutí (ÚR). Jedním z podkladů pro vydání ÚR byl souhlas
majitele dotčeného pozemku s umístěním stavby. Toto byl největší
problém. Bohužel se nepodařilo v některých lokalitách souhlasy
získat a tyto úseky jsme museli z projektové dokumentace vyřadit
nebo v lepším případě zvolit jiné technické řešení, např. formu
přečerpávání odpadních vod. Dalším krokem bude vyřízení stavebního povolení.
Z dalších větších investičních akcí bych zmínil stavbu vodovodů
v Krnalovicích a v Rychalticích. Obě stavby jsou dokončeny a nyní
připravujeme podklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
V Krnalovicích se jedná o vodovod o celkové délce 1066 m. Tato
stavba vyřeší zásobování pitnou vodou pro 19 stávajících domů
a cca 20 plánovaných nových RD. V současnosti jsou domy

zásobovány vodou z lokálních zdrojů, které jsou zvláště v letních
měsících nedostatečné. Realizační cena vodovodu byla 1 824 000 Kč
bez DPH. Zhruba 70% uznatelných nákladů bude uhrazeno z dotačního titulu Moravskoslezského kraje. Přesnou částku zatím
neznáme, bude stanovena až po vyhodnocení ze strany poskytovatele dotace.
V Rychalticích se jedná o vodovod vedoucí od hlavní cesty, po
farské zahradě až k obřadní síni. Celý vodovod o délce 170 m byl
vybudován formou řízeného protlaku a výkopové práce se omezily
na minimum. Tato stavba vyřeší zásobování vodou pro hřbitov,
sociální zařízení v obřadní síni a taky pro faru a kostel. V současnosti je hřbitov zásobován vodou z Krestova potoka a v průběhu
přívalových dešťů, už několikrát došlo k poničení místa napojení
potrubí na tento potok. Realizační cena byla353 000 Kč bez DPH.
V říjnu byla taky dokončena stavba dešťové kanalizace
v Dolním Sklenově v ulici za pivovarem. Tato stavba o celkové délce
154 m řeší hlavně vylepšení odtokových poměrů v dané lokalitě
v případě vydatných dešťů a odvodnění komunikace. Trubní řád
je zaústěn do Dolnosklenovského potoka. Výsledná realizační
cena byla 947 811 Kč vč. DPH.
V této ulici byla v listopadu rovněž zahájena oprava mostu
přes výše zmíněný potok. Vzhledem k dostatečné šířce mostu jsme
zvolili opravu po polovinách. Toto umožnilo nepřerušení dopravy
i v průběhu opravy. Budou zbudovány nové pilíře, mostovka
a zábradlí. Cena dle smlouvy o dílo činí 495 500 Kč bez DPH. Termín
dokončení – konec roku 2018. Nosnost nového mostu – 45 t. Oprava
druhé poloviny se předpokládá v příštím roce, dle finančních
možností obce.
V polovině listopadu jsme v souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí mostu u lakovny na Hukvaldech provedli opravu
cesty od restaurace na koupališti až k myslivecké chatě. Tato
cesta bude sloužit jako objízdná trasa v průběhu samotné rekonstrukce mostu. V první fázi byla provedena tzv. stabilizace
podkladu pomocí speciální směsi pojiva a zaválcování. Příští rok
bude následovat druhý krok, vrstva recyklátu, penetrace a posyp jemným kamenivem. Termín opravy mostu zatím nemáme
stanoven, opět dle finančních možností.
Luděk Bujnošek

Všem občanům, přátelům a známým přejeme poklidné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2019 Vám přejeme hodně lásky, zdraví a úspěchů.

Luděk Bujnošek

Ivana Hrčková

starosta

místostarostka
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INFORMACE Z OBCE
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE Z 3.9., 24. 9. A 16. 10., 12.11. 2018
Rada obce (RO) Hukvaldy se sešla ke svým jednáním ještě v minulém volebním období ve dnech 3. 9., 24. 9. a 16. 10. 2018 a v novém
složení po ustavujícím zastupitelstvu dne 12. 11. 2018.
Členy Rady obce Hukvaldy se od 5. 11. 2018 stali Mgr. Luděk Bujnošek, Ing. Ivana Hrčková, Ing. Petr Laník, Pavel Reisig a Tereza
Bartulcová.
Mezi nejdůležitější body patřila tato projednání:
1. RO rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku Charitě
Frýdek-Místek na zajištění terénní odlehčovací služby pro naše
občany ve výši 6 500 Kč na osobu. Tuto službu využívají 4 občané
z Hukvald.

8. RO schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace na „Cesta Grygar – k.ú. Sklenov“ s firmou
JACKO, projekty vozovky za celkovou částku 181 500 Kč
včetně DPH.

2. RO souhlasila s přijetím dotace z grantu Arcelor Mitall ve výši
20 000 Kč na podporu projektu „Rozvíjíme technické dovednosti“ – materiálové vybavení modelářského kroužku a s přijetím
účelových finančních darů z Nadace Women for Women
na úhradu obědů 10 žáků naší školy a účelového daru ve výši
14 784 Kč na materiálové vybavení modelářského kroužku
od společnosti E H Servis z Prahy.

9. RO schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu mostu přes náhon
u restaurace „U Štamgastů“ v Dolním Sklenově za částku
495 500 Kč bez DPH, který je podle posudku v havarijním
stavu.

3. RO schválila dodatek smlouvy o dílo s firmou Amun Pro
z Třanovic o úpravě ceny z důvodu navýšení rozsahu projektových
prací na částku 125 000 Kč bez DPH a prodloužení termínu
předání projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení
do 28. 2. 2019.
4. RO schválila dodatek ke smlouvě s firmou Elin Servis z Ostravy
na realizaci akce „Sociální zařízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka
Hukvaldy – 3. etapa z důvodu navýšení ceny z původních
1 762 666 Kč na 1 935 582 Kč z důvodu nutných a předem
dohodnutých víceprací.
5. RO rozhodla o zadání veřejné zakázky na zpracování studie
„Hukvaldského dvora“ Ing. Arch. Romaně Mališ Bílkové za
částku 475 000 Kč bez DPH.
6. RO schválila cenovou nabídku od firmy DESACON Zlín na zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů, projektu a kumulativního rozpočtu, která je nezbytnou součástí žádosti o dotaci
ze Státního fondu životního prostředí na vybudování sběrného
dvora v bývalém Jungově dvoře v Rychalticích za částku
20 570 Kč vč. DPH a také schválila nabídku Ing. Markéty
Hoškové ze Zlína na zpracování žádosti o dotaci na tento sběrný
dvůr za částku 24 200 Kč včetně DPH.
7. RO schválila instalaci žaluzií do oken v přízemí v Domě s pečovatelskou službou, které bude provádět firma Český servis
oken a dveří za částku 545 Kč bez DPH za jedno okno + plus
dopravné.

10. RO schválila zadání veřejné zakázky na „Prodloužení vodovodu,
lokalita hřbitov Rychaltice“ firmě Beskydská vodárenská
z Ostravy za částku 351 930 Kč bez DPH, s touto firmou byla
také uzavřena smlouva o dílo.
11. RO schválila přijetí dotace ve výši 30 000 Kč z programu Podpora
regionálních kulturních tradic na oslavu 100 let výročí vzniku
republiky, která se konala 27. 10. 2018 na Hukvaldech.
12. RO zadala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na opravu a sanaci krovu a studii proveditelnosti pro
využití půdních prostor a přízemí na byty v budovách č. p. 4 a 5
na Hukvaldech firmě RP Projekt, statika projekce z Ostravy
za částku 185 800 Kč bez DPH.
13. RO schválila opravu zastávek na Dolním Sklenově – rozcestí
u fotbalového hřiště a u Loserta. Obě opravy provedl Jakub
Bujnošek z Rychaltic za částku 36 575 Kč.
14. RO schválila opravu komunikace kolem areálu Hospůdky Na
Koupališti. Tato oprava spočívající v rozšíření a opravě povrchu
je nutná, jelikož komunikace bude sloužit jako obslužná komunikace při opravě mostu u karosárny. Oprava komunikace o ploše
1 600 m2 bude provedena metodou recyklace, promíchání kamenožroutem, dodáním a zafrézováním pojiva, hutněním, dodáním
vlhkosti včetně vytýčení inženýrských sítí a laboratorních
zkoušek.
15. RO schválila dodatek ke smlouvě o dílo na odvodnění komunikace
v Dolním Sklenově z důvodu započtení víceprací a méněprací
a sjednání pozastávky ve výši 20 % z nové ceny díla z důvodu
neprovedení kompletních prací. Konečná cena díla činí
947 811 Kč vč. DPH.
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16. RO schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s Frýdeckou skládkou
z důvodu navýšení četnosti svozu nádob na plasty a to na svoz
1x týdně po celý rok. Tím dojde k úpravě ceny za 1 svoz na
4 688 Kč a navýšení ročních nákladů na svoz o 49 682 Kč.

18. RO schválila cenovou nabídku od firmy Projekty statika z Frýdku-Místku na zhotovení projektové dokumentace na vodovodní
a kanalizační přípojku pro WC na parkovišti na Hukvaldech
včetně projednání povolení na příslušných úřadech.

17. RO schválila uzavření smlouvy s paní Erikou Šporerovou v rámci
vystoupení na Adventním koncertě v kostele v Rychalticích dne
9. 12. 2018.

Ivana Hrčková,
místostarostka

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly komunální volby. V obci
Hukvaldy kandidovalo 5 stran, nezávislí „Občané 20+10“
a „Občané pro obec“, Občanská demokratická strana, Křesťanská
demokratická unie – Česká strana lidová a Komunistická strana
Čech a Moravy.
Celkový počet voličů zapsaných na voličských seznamech byl
1693, voleb se zúčastnilo 1074 voličů, což značí vysokou volební
účast 63 %.
POŘADÍ POLITICKÝCH STRAN
1. Hukvaldy 20 + 10 – 5 650 hlasů – 38,46 % – 6 mandátů
2. Občané pro obec – 3 755 hlasů – 25,56 % - 4 mandáty
3. Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová –
2 684 hlasů – 18,27 % - 3 mandáty
4. Občanská demokratická strana – 1467 hlasů – 9,98 %
– 1 mandát
5. Komunistická strana Čech a Moravy – 1 132 hlasů – 7,7 %
– 1 mandát
SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA PODLE POČTU HLASŮ
1. Mgr. Luděk Bujnošek – 690 hlasů
2. Ing. Ivana Hrčková – 670 hlasů
3. Ing. Petr Laník – 501 hlasů
4. Jiří Sedlář – 484 hlasů
5. Mgr. Alena Lévová 480 hlasů
6. Pavel Reisig – 439 hlasů
7. Mgr. Kateřina Eliášová – 386 hlasů
8. Tereza Bartulcová – 341 hlasů
9. Petr Axmann – 310 hlasů
10. Stanislav Kološ – 306 hlasů
11. Aleš Drlík – 289 hlasů
12. Bc. Jan Sasín – 282 hlasů
13. Ing. Antonín Petratur – 257 hlasů
14. Ing. Zbyněk Sedlář – 207 hlasů
15. Ing. Ivo Dienelt – 150 hlasů

V pondělí 5. listopadu se konalo ustavující zastupitelstvo obce
Hukvaldy, na kterém složili slib všichni zastupitelé, kteří získali
mandát v říjnových komunálních volbách. Na ustavujícím zastupitelstvu bylo zvoleno vedení obce, starostou se opět stal
Mgr. Luděk Bujnošek (Občané 20+10) a místostarostkou
Ing. Ivana Hrčková (Občané pro obec). Radními byli zvoleni
Ing. Petr Laník, Pavel Reisig (oba Občané 20+10) a Tereza Bartulcová (Občané pro obec). Členy Finančního výboru se stali Jiří
Sedlář (předseda), Aleš Drlík, Ing. Antonín Petratur, Ing. Ivo
Dienelt a Ing. Martin Vicher, členy Kontrolního výboru Petr
Axmann (předseda), Stanislav Kološ, Bc. Jan Sasín, Ing. Zbyněk
Sedlář a Alexandra Reková.
Ráda bych poděkovala všem kandidátům, kteří kandidovali
v letošních volbách a chtěli se zapojit do veřejného života
a obecního dění. Věřím, že jejich plány a nadšení neskončí
s volbami a že přestože nebyli zvoleni, budou chtít být své obci
nápomocni ať už zapojením se při různých kulturních či jiných
akcích, ale také svými nápady a vizemi.
Dík patří také všem bývalým zastupitelům, radním a členům
výborů, občanům obce, podnikatelům za práci v minulém volebním
období. Za všemi je vidět kus poctivě a dobře odvedené práce.
Nové zastupitelstvo je více než z jedné třetiny obměněno a má
v sobě určitě ohromný tvůrčí potenciál. Tvoří jej noví zastupitelé,
kteří mají jiný pohled na dění v naší krásné obci, ale také zastupitelé, kteří už mají něco za sebou a mají hlavně zkušenosti. Na
všech je pak hledání a nalezení společné řeči, skloubení energie
a nadšení těch nových se zkušenostmi těch služebně starších.
Věřím, že v sobě všichni najdeme dostatek odvahy a zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektů, které přinesou užitek obci,
našim spoluobčanům, prostě nám všem a také věřím, že budeme
společně hájit zájmy naší obce. Nemusíme mít na vše stejný názor,
ale měli bychom se navzájem respektovat, tolerovat a hlavně se
musíme chtít domluvit a snažit se společnou a vzájemnou komunikací dospět k cíli, kterým je fungující obec a spokojení občané.
Ivana Hrčková, místostarostka
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ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE NA DOLNÍM SKLENOVĚ
V lokalitě za minipivovarem na Dolním Sklenově docházelo
vlivem přívalových dešťů k vyplavování sklepů a zaplavování
pozemků, jelikož na místní komunikace nebyla vybudována
potřebná dešťová kanalizace. Majitelé rodinných domů si nechali
na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci a v září začala
realizace stavby, kterou financuje obec Hukvaldy ze svého
rozpočtu.
Jde o novostavbu určenou k odvodu srážkové vody z příjezdové komunikace k rodinným domům. V horním ukončení potrubí
byla částečně podchycena voda ze stávajícího odvodňovacího
příkopu, jehož potrubí DN 300 má nedostatečnou kapacitu.
V komunikaci byly pro zachycení povrchové srážkové vody
navrženy 3 ks svodnic. Trubní řád v délce 154 m je zaústěn

do sklenovského potoka, který je levostranným přítokem řeky
Ondřejnice. Na potrubí je osazeno celkem 6 ks šachet krytých
mříží sloužících jako uliční vpusti. Do šachet jsou zaústěny také
svodnice (kynety) křížící komunikaci pro lepší podchycení srážkových vod.
Stavbu provádí firma Zemní práce Jaromír Blažek z Čeladné,
původní částka z výběrového řízení činila 1 029 885,65 Kč s DPH.
V průběhu realizace došlo ke snížení částky z důvodu započtení
víceprací a méněprací, výsledná částka je 947 811 Kč. Stavba je
před ukončením, poslední práce, spočívající ve vyústění do sklenovského potoka, budou dokončeny na jaře příštího roku.
Ivana Hrčková, místostarostka

PRODLOUŽENÍ VODOVODU V LOKALITĚ HŘBITOV – RYCHALTICE
Lokalita hřbitova byla doposud zásobována z potrubí vedoucího z dolnosklenovského potoka, množství vždy záleželo
na objemu vody v potoce. V současné době docházelo kvůli déletrvajícímu suchu k nedostatku vody na zalévání hřbitova, proto
se obec rozhodla tento nedostatek řešit vybudováním vodovodního řadu ze stávajícího vodovodu. Nejprve byla zpracována
projektová dokumentace Ing. Milošem Klichem, realizaci stavby
pak prováděla firma Beskydská vodárenská z Ostravy za částku
425 835 Kč včetně DPH.

Nový vodovod je napojen na stávající, jehož trasa vede v travnatém pásu podél asfaltové komunikace v pozemku pod farou
v Rychalticích a odtud vede trasa navrženého vodovodu přes
pozemky farnosti – farní zahradu a je zakončena podzemním,
dvojčinným hydrantem SUPRA PRE 280 pro požární zabezpečení, odvzdušnění a odkalení vodovodu. Celková délka vodovodu
je 179 metrů. Na stavbu se v současnosti vyřizuje kolaudační
souhlas.
Ivana Hrčková, místostarostka
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – SPOKOJENÝ NÁVŠTĚVNÍK
Turistické informační centrum (dále TIC)
na Hukvaldech má sídlo v rodném domě hudebního
skladatele Leoše Janáčka na Hukvaldech, č.p. 40. Je
hojně navštěvováno zejména turisty, návštěvníky z okolních měst
v rámci Lašské brány Beskyd a celého Moravskoslezského kraje,
místními občany, žáky hukvaldské základní a mateřské školy,
i žáky a studenty ostatních škol, kteří jezdí na Hukvaldy na výlety,
ale i z celé České republiky. Hukvaldy také hojně navštěvují zahraniční turisté nejen ze sousedních zemí, ale i z celého světa hlavně
kvůli hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi, ale také navštěvují
hrad Hukvaldy, oboru, naučné stezky, Památník Leoše Janáčka,
Muzeum Tropic či Golf Hukvaldy.

Součástí žádosti o finanční prostředky je proplacení
ročního poplatku A.T.I.C. za 2 500 Kč.
Celkové náklady činily 81 500 Kč, výše dotace
65 000 Kč, podíl obce byl 20 000 Kč.
Nejen díky těmto vylepšením, ale především díky pracovníkům TIC se počet návštěvníků neustále zvyšuje, a že sem chodí
rádi, svědčí i ocenění Nejlepší informační centrum v Moravskoslezském kraji. Cenu převzala dne 8. listopadu paní Mižíková
v Kutné Hoře.
Ivana Hrčková, místostarostka

Pro vylepšení informovanosti a služeb informačního centra
jsme požádali o dotaci z Moravskoslezského kraje, díky které
došlo k propojení webu TIC Hukvaldy s webovými stránkami
Lašské brány Beskyd a tím také dochází k vzájemné výměně dat
o kulturních, sportovních i společenských akcích.
Byla také pořízena krásná kovová informační tabule sloužící
k upozornění návštěvníků na budovu TIC a na akce pořádané
v této budově i v obci Hukvaldy. Budova TIC Hukvaldy je mimo
hlavní trasu turistů a je často i přes několik označení přehlédnuta.
Umístění tabule u vstupu do obory přiláká, doufejme, více
návštěvníků.
Pro vznik propagačních klipů o obci a okolí byl pořízen dron
a fotoaparát, jejichž záznamy budou sloužit pro tvorbu videí
a fotografií obce, hradu, akcí a dalších turistických cílů pro rozvoj
a podporu turismu. Vzniklá videa a fotografie budou umísťována
na webových stránkách www.ic-hukvaldy.cz a www.hukvaldy.eu.

SMS INFOKANÁL – 101 ODBĚRATELŮ ZPRÁV KE KONCI LISTOPADU
Nový systém rozesílání zpráv byl v obci Hukvaldy spuštěn
1. července 2018. Pokud jste se ještě nezaregistrovali, můžete tak
provést jedním z následujících způsobů:

1. Registrace online
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce,
hledejte tento obrázek na úvodní straně webu.

Adresa pro online registraci je www.infokanal.cz/cweb/reg/HUKVALDY
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.
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2. Registrace pomocí SMS
SMS napište ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHUKVALDYmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraDOLNImezeraSKLENOVmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHORNImezeraSKLENOVmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraRYCHALTICEmezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKRNALOVICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
Pokud chcete dostávat i komerční sdělení, přidejte na konec zprávy T1
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy.
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

558 699 213

Příklad:
REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVÁKmezeraHUKVALDYmezera5mezeraEVIDmezeraT1
Zasláním registrační SMS dáváte:
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce
a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Registraci lze zrušit zasláním SMS ve TVARU: ODREGISTRUJ na: 558 699 213
3. Registrace vyplněním formuláře (formulář je k dispozici také na UÚ Hukvaldy)
FORMULÁŘ K PÍSEMNÉMU PŘIHLÁŠENÍ ODBĚRU SMS INFOKANÁLU OBCE HUKVALDY.
ODEVZDEJTE NA OÚ!
Telefonní číslo

+420

Jméno a Příjmení
Adresa
Email (není povinný)
Komerční sdělení

Mám zájem o zasílání informací o prodeji např. chovné drůbeže, ovocných
stromků apod.

ANO – NE

…………………………..……………………………………
Datum a vlastnoruční podpis
Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře.
Svým podpisem dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
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NOVÉ WEBY PRO OBEC HUKVALDY A ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY
V letošním roce se podařilo navrhnout a zprovoznit nové
webové stránky Obce Hukvaldy (www.hukvaldy.eu) a webové
stránky ZŠ a MŠ Leoš Janáčka Hukvaldy (www.zshukvaldy.cz)
Vzhledem k vývoji webového prostředí bylo v obou případech
zapotřebí kompletního naprogramování nových webů tak, aby
weby splňovaly současné požadavky a bylo možné tyto webové
stránky dále rozvíjet a pracovat
na nich.

Na webech se dále pracuje a jsou zapracovávány změny, které
naše webové stránky více vylepší a zpřehlední.

Byl kladen důraz na přehlednost, rychlost a dostupnost informací. Grafika byla volena s cílem,
aby nepůsobila rušivě. U webu
obce barevnost vychází z barev
obecního znaku, u školního webu
bylo zvoleno barevnější prostředí,
kdy jsou jednotlivé části školy
zastoupeny svou vlastní barvou.
U obou webů probíhá profesionální SEO optimalizace,
weby jsou responzivní, tzn. jejich
rozvržení se přizpůsobuje podle zařízení, na kterých jsou
zobrazeny – mobilní telefony,
tablety, apod. Obecní web je také
částečně propojen s webem IC
Hukvaldy (www.ic-hukvaldy.cz),
aby každý turista či návštěvník
lehce dohledal aktuální informace, které potřebuje. Na obecní web
jsou dále díky moderní aplikaci
automaticky načítány kulturní
akce, které jsou přidávány na
webu IC Hukvaldy – našim občanům by tak neměla uniknout žádná kulturní událost.
Věříme, že se vám nové weby
líbí, že si rychle zvyknete na jejich podobu, a budou sloužit
k přehlednému předávání informací a reprezentaci naší obce. Na
vzniku nových webů se podíleli
zejména: L. Bujnošek, I. Hrčková,
M. Bitter, P. Domčík, P. Laník,
K. Eliášová, S. Lév, M. Křenek,
A. Lévová, R. Pavlíková a další.
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Miroslav Bitter

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na světě je mnoho krásných, drahých a vzácných věcí, svět
skrývá obrovské poklady a skvosty, které vytvořil lidský talent
a um. A přece není většího pokladu nad lidský život.
Vítání nových občánků do svazku obce Hukvaldy má v naší
obci dlouholetou tradici a uskutečňuje se většinou dvakrát ročně,
podle počtu narozených dětí. Letošní podzimní slavnost se konala
dne 24. listopadu 2018 v obřadní síni Obecního úřadu na Hukvaldech. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnilo celkem 11 dětí se
svými rodiči, prarodiči i sourozenci: Michaela Jurašková, Lea
Románková, Oliver Čajánek, Miroslav Bitter, Šimon Adamovský,
Marek Švestka, Agáta Kovaříková, Yvetta Semenská, Šimon
Matula, Matyáš Podracký a Izidor Žáček. Jako již tradičně děti

obdržely malý dárek v podobě hezké knížky, DVD s nahrávkou
z akce, soubor fotografií a každá maminka květinu a rodiče se
podepsali do pamětní knihy. Součástí uvítání nových občánků
bylo pásmo písniček, básniček a říkadel dětí Základní a Mateřské
školy Leoše Janáčka pod vedením paní učitelky Radmily Křenkové
a projev místostarostky obce Ing. Ivany Hrčkové.
Podle rozhodnutí Zastupitelstva obce Hukvaldy každé nově
narozené dítě také dostává peněžní dar v hodnotě 2 000 korun,
které si rodiče mohou vyzvednout vždy při předložení rodného
listu přímo na Obecním úřadě na Hukvaldech.

VYCHÁZÍ KNIHA „ANTONÍN KROČA, MALÍŘ ŽIVOTA A DUŠE“ (2018)
Obec Hukvaldy vydává za štědré finanční podpory Moravskoslezského kraje a dalších
sponzorů obrazovou publikaci výběru z díla dolnosklenovského rodáka, akademického
malíře, grafika a ilustrátora Antonína Kroči (*1947).
Kroča je uměleckou osobností, která výrazně zasáhla do vývoje současného českého
výtvarného umění, zároveň však není zcela doceněná. Ve své tvorbě je zcela osobitý, je
divoký, často až brutální, neustupuje žádným módním trendům, jeho výpověď je upřímná,
vycházející vždy ze zkušenosti s konkrétním člověkem, situací či prostředím. V tom tkví
jeho originalita. Jeho malba není pouhým popisem viděného výrazu či skutečné situace,
vždy se v ní shledáte s jeho vnitřním prožitkem, se subjektivním uchopením daného
motivu, výrazem jeho nitra. Při malbě používá prsty, aby co nejrychleji zachytil myšlenku
a daný okamžik. Začal malovat v autentickém expresivním pojetí nové figurace, odtud
pak volně přešel k monumentální akční malbě. Inspirovalo ho prostředí venkovského
života, rituály ročního cyklu a zvyky, hospodská atmosféra: Velká zabijačka (1982–1984),
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Marta Sobotíková

Hospodská vřava (1994). V jeho díle lze nalézt také ženské akty
a mnoho portrétů. Z 90. let jsou také známé náměty existenciálních a bolestných prožitků: Kristus (1989), Nádor (1990). Krajina
jeho domova ho inspirovala k tvorbě nefigurativních obrazů
s přírodními motivy – cyklus Potoky či energií nabité pohledy
na Hukvaldy a beskydská zákoutí. Provedl také několik realizací
v architektuře, z nichž nejznámější je Drama (1991) pro foyer
Beskydského divadla v Novém Jičíně. Uspořádal na 90 samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se mnoha kolektivních
výstav a aukcí výtvarného umění.
Obrazová kniha je průřezem jeho díla od dob studií na
Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti v letech
1963–1967 pod vedením učitelů Karla Hofmana, Jana Blažka
a Josefa Berana a Akademii výtvarných umění v Praze mezi léty
1967–1973 v ateliéru Jana Smetany, nelehkého uměleckého života
v době normalizace, přes životní krizi až po současnost. Je rozdělena do několika tematických oddílů typických pro Kročovo dílo:
námět ženského těla, portréty, kresby, krajiny a přírodní motivy
a figurální kompozice větších formátů.

Kročou jsme vybrali množství obrazů, autorem jejich reprodukcí
je Miroslav Uherek, společně jsme provedli katalogizaci, tvorby
textů a redigování celé knihy jsem se ujala já. Grafické zpracování
si vzal na starost pan Stanislav Fojtík, sazbu provedl pan Rostislav
Vojkovský, tisk a vazbu pak tiskárna Czech print center z Ostravy.
Publikace bude k dostání po slavnostním křtu, který bude
v předstihu oznámen spolu s cenou knihy, na obecním úřadě
Hukvaldy a v Turistickém informačním centru v rodné škole Leoše
Janáčka.
Kniha vznikla za finanční podpory Moravskoslezského
kraje ve výši 140 000 Kč.
Michaela Hrčková

Na projektu se pracovalo celkem ¾ roku, společně s panem

ŠKOLA
ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY SI TITUL SVĚTOVÁ ŠKOLA ZASLOUŽÍ
Týden globálního vzdělávání
Motem projektu je heslo „Mysli
globálně – jednej lokálně“. Tým žáků osmého ročníku se rozhodl, že se
zúčastní několika aktivit, které s daným projektem souvisí. Jako téma si
zvolili plýtvání potravinami.
V týdnu od 15. do 19. října proběhla
ve škole potravinová sbírka, při níž
osmáci pomáhali zapisovat a uskladňovat přinesené věci. Za celý týden bylo
vybráno úctyhodných 65 kilogramů
potravin. Všem dárcům mnohokrát děkujeme za spolupráci
a ochotu podílet se na dobré věci.

V průběhu listopadu tým sledoval a zapisoval nákupy
ve školním bufetu, monitoroval vracení jídel ve školní jídelně,
zároveň se pokusil vysledovat souvislost mezi nákupy sladkostí
a množstvím snězeného oběda. V pátek 23. 11. 2018 žáci druhého
stupně absolvovali interaktivní přednášku právě o plýtvání potravinami a osmáci je seznámili s výsledky svých výzkumů.
Snad si alespoň někteří z nás uvědomí, že plný nákupní koš
není pro každého samozřejmostí, a že existují na celém světě
oblasti a lidé, pro něž je jídlo vzácnost.
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Vanda Filková

OSLAVY 100. VÝROČÍ NAŠÍ REPUBLIKY VE ŠKOLE
Sté výročí naší republiky jsme ve škole oslavili 23. října 2018.
Během projektového vyučování si žáci v jednotlivých třídách
připomněli toto významné výročí a vyrobili plakáty nebo nástěnné
tabule. Podařilo se jim například vytvořit přehled prezidentů naší
republiky a státních znaků, shrnout důležité historické okamžiky
a mezníky, sepsat důležité v ynálezy a úspěchy, nakreslit a popsat časovou osu, najít předpisy na jídla, která se vařila
v období první republiky. Někteří napsali České republice přání
do dalších let.

do celonárodní kampaně Nadace partnerství Stromy svobody
1918–2018. Nadace na svých webových stránkách vyzvala širokou
veřejnost a organizace, aby do konce října oslavily sté výročí
republiky vysazením tisícovky Stromů svobody. Díky výzvě se
nakonec podařilo vysadit nejméně 2 200 stromů v třinácti zemích.

Dopoledne jsme se všichni sešli na školní zahradě a slavnostně
jsme zasadili Strom svobody – lípu. Zapojili jsme se tak

Hana Piskořová

Strom svobody zasazený na zahradě naší školy se stane
místem setkání našich žáků po příštích sto let.

SPORTUJEME S LIŠKOU!
Najít si čas sportovat – to bylo motto letošního čtvrtého
ročníku Evropského týdne sportu.

V naší škole jsme prožili ve středu 26. září krásný projektový
den: Sporujeme s liškou!

V České republice se stále zvyšuje negativní trend klesající
pohybové aktivity. Lidé si neumí nebo nechtějí najít na
pohybové aktivity čas. Přitom stačí jen 30 minut denně, aby si
tělo uvědomilo benefity, které pohyb přináší.

V projektu Sazka olympijského víceboje z Olympijského
diplomu jsme plnili tyto disciplíny: skok z místa, hluboký předklon, Zátopkův běh na 500 metrů pro 1. stupeň a 1000 metrů pro
2. stupeň, zkrácené sedy-lehy, sprint na 60 metrů, postoj čápa, T
– běh a hod basketbalovým míčem. Také plníme v průběhu
školního roku disciplíny odznaku všestrannosti, které jsou:
sprint, skok daleký, hod medicinbalem vzad, shyby na šikmé
lavičce, skoky přes švihadlo po dobu 2 minut, trojskok snožmo
z místa, kliky po dobu 2 minut, sedy lehy po dobu 2 minut, hod
kriketovým míčkem a vytrvalostní běh.

Od 23. do 30. září se v rámci letošního Evropského týdne
sportu konalo spoustu sportovních akcí ve sportovních klubech,
na pracovištích, ve školách nebo kdekoli jinde.
O co se tedy jedná?
Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise
na podporu sportu v celé Evropě. Ústředním motivem kampaně
je slogan #BeActive, který má nabádat k pohybu po celý rok. Také
jsme se zapojili se školou.

Sportovala celá škola a děti si den velmi užili a taky dostali
drobné upomínky. Chtěla bych v tomto projektu stále pokračovat
a probouzet touhu po pohybu u dalších dětí.
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Projekt Sazka olympijský víceboj pořádá mnoho sportovních
a vzdělávacích akcí nejen pro žáky, ale i pro učitele. Od pátku
9. 11. do neděle 11. 11. jsem s Jitkou Janoškovou vyjela do Prahy
na vzdělávací akci Kemp pro učitele, kde jsme se dozvěděli další
novinky a akce na školní rok.
Touto cestou bych chtěla poděkovat žákům, kteří se v září
zapojili do projektového dne. Žáci, kteří v průběhu roku dosáhnou
dobrých výsledků, mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté či
diamantové odznaky SOV a ti zapojení, kteří splní všechny disciplíny, obdrží sportovní vysvědčení.
Více informací o projektu:

www.sazkaolympijskyviceboj.cz
Marcela Jašková

NA HUKVALDECH SE ROZZÁŘILY VÁNOČNÍ STROMY
Stalo se již tradicí, že Obec Hukvaldy, Základní škola
a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy a Sdružení rodičů
pořádají v předvánoční čas rozsvěcení vánočních stromů v obci.
Ten největší vyrostl za 38 let od výstavby školy právě u ní. Děti se
už v listopadu těší, až se rozsvítí a budou se moci těšit na vánoce.
Vyrábějí spolu s rodiči a učiteli svícny, různé vánoční ozdoby
a pečou perníčky na vánoční jarmark. Výrobky si sami prodávají.
Učí se tak finanční gramotnosti v praxi. V letošním roce žáci 2.
A vyráběli v dílničkách svíčky a další výrobky ze včelího vosku,
který dětem věnoval včelař, člen Sdružení rodičů a zaměstnanec
Biskupských lesů Miroslav Bednář. Ten také s paní učitelkou učil

děti, co všechno lze ze včelího vosku vyrobit. K výzdobě sálu
zajistil dva krásné vánoční stromky. Paní učitelky Bronislava
Havlová a Ivana Zdarsová s dětmi ve výtvarné výchově sál školy
krásně vánočně vyzdobily. Děti také pilně pod vedením svých
učitelů připravovaly program na akademii, která rozsvěcení
stromu doprovází. Tentokrát na akademii vystoupili talentovaní
a hlavně pracovití žáci školy, kteří se chtěli představit. Kdo někdy
s dětmi pracoval, ten ví, že příprava dá spoustu práce a ne vždy
se všechno podaří. Do akce jsou každoročně zapojeni všichni
zaměstnanci školy, pedagogové, kteří akci připravují, ale
i provozní zaměstnanci, kteří musí přes víkend vše uklidit tak,
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aby v pondělí děti přišly a mohla začít běžná výuka. Občerstvení
zajišťuje Sdružení rodičů pod vedením Petra Červinky. Letos
u stromu zahrála Fryčovická dechovka, která fanfárami, na pokyn
pana starosty, dala podnět k rozsvícení stromu. Dětem i dospělým
bude po celý advent připomínat blížící se Vánoce.

Přeji všem dětem, zaměstnancům školy i občanům naší krásné
obce, aby jim vánoční klid, rodinná pohoda, štěstí, porozumění
a láska vydržela v srdcích po celý rok 2019.
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Alena Lévová, ředitelka školy

ČERT LEDVA DÝCHAL

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy,
příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/18_063/0008813

Ani letošní slavnostní rozsvícení vánočního stromu na
Hukvaldech nezůstalo bez divadelního představení. Žáci základní
školy nastudovali v rámci čtenářského klubu text na motivy
pohádky Boženy Němcové Čert a Káča. Jeviště tak v jednu chvíli
patřilo sedmnácti dětem druhého stupně, rády se naučily poměrně
složitý text, prověřily svou fyzickou kondici, vystoupily před
diváky a užily si spolupráci i legraci.
Helena Daňková, učitelka ZŠ

Název projektu: Rozvoj komunitní školy Hukvaldy
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PODĚKOVÁNÍ – PSZCZYNA
Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, z.s.,
získalo v letošním roce poprvé dotaci na svoji činnost ve výši
95.000,- . O tom, jak byla dotace využita, se chci s Vámi podělit
v následujících řádcích.
Naším cílem bylo podpořit externí vzdělávací a rozvojové
aktivity, které vhodně doplňují školní vzdělávací program „Držím
se kořenů života a rostu“ a organizovat akce na podporu společenského života školy – dětí, rodičů a příznivců. Druhým cílem
bylo zapojení všech děti do těchto aktivit. O tom, co děti navštívily, jste se mohli dočítat v minulých občasnících, vylepšit si své

znalosti z techniky a přírodních věd byli třeba v Planetáriu
v Ostravě nebo ve Světě techniky ve Vítkovicích. Historii na
opevnění 2. světové války v Darkovičkách a kompetence pro život
v Integrovaném záchranném centru v Ostravě, či na dopravních
hřištích. V červnu jsme pořádali tradiční Mejdan za školou, kde
nám dotace posloužila k pronájmu atrakcí a odměn pro děti
a v listopadu se podíleli na organizaci Vánoční akademie a prodeji
punče na rozsvěcení vánočního stromu.
Podrobnější přehled o realizovaných akcích najdete v následující tabulce:

PŘEHLED AKCÍ HRAZENÝCH Z DOTACE OBCE 2018
Datum

Název a místo konání

Třídy/počet žáků

Cena

28. 3.

Výukový program ZOO Ostrava

6., 7., 8. / 43 žáků

3.949,-

27. 4.

Exkurze Opevnění Drakovičky

6., 7., 8. / 43 žáků

7.066,-

18. 5.

Planetárium Ostrava + U6 Vítkovice

3. / 35 žáků

4.899,-

26. 4.

U6 Vítkovice

4.,5. / 40 žáků

4.231,-

30. 5.

Exkurze Praha

8., 9. / 25 žáků

5.000,-

22. 5.

U6 Vítkovice + Žirafa

1.,2. / 60 žáků

5.054,-

18. + 22. 6.

Škola v přírodě Horní Bečva

1. + MŠ / 65 žáků

8.034,-

25.6.

Exkurze do Integrovaného záchranného centra Ostrava

2. – 5. / 95 žáků

7.316,-

2.6.

Mejdan za školou

18. 10., 26. 10., 2. 11.

Výuka na dopravním hřišti

30. 11.

Vánoční jarmark a akademie žáků

38.500,4. – 5./ 52 žáků

5.951,5.000,-

CELKEM

95.000,-

Další akce a aktivity jsme realizovali z vlastních prostředků
sdružení, celková výše činila 168.336,- Kč a také jsme škole
věnovali dar ve výši 60.000,- z výtěžku Karnevalového reje, který
byl použit na nákup interaktivní výukové tabule. Naši činnost
můžete sledovat na webových stránkách školy v sekci Základní
škola – Sdružení rodičů.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří nám pomohli dotaci získat a podíleli
se na vlastní realizaci, konkrétně radě obce v čele s panem
starostou Luďkem Bujnoškem, všem zaměstnancům školy pod
taktovkou paní ředitelky Aleny Lévové, členům Sdružení rodičů
a Vám všem, kteří jste nás podporovali a drželi nám palce.

Děkujeme Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské
škole Leoše Janáčka Hukvaldy z.s. pod vedením předsedy
Petra Červinky, Pavla Reisiga, Daniely Nyklové a vedení obce
Hukvaldy za finanční prostředky na zvýšení kompetencí žáků
v souladu s Rámcovým vzděláváním programem pro základní
vzdělávání. Žáci se v průběhu roku 2018 zúčastnili výukových
programů v Dolní oblasti Vítkovic, výuky na dopravních hřištích, exkurzí, projektových dnů s rodilou mluvčí a dalších aktivit. Pro děti to bylo zpestření výuky a získání mnoha nových
poznatků.

Daniela Nyklová, koordinátorka projektu

Alena Lévová, ředitelka školy
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HUKVALDŠTÍ RODIČE MYSLÍ NA SVÉ DĚTI
Říjen si naši žáci zpestřili výletem do Polska. Malebné město
Pszczyna navštívily děti z pěti tříd. Výletníci byli rozděleni do
několika skupin, aby se plynule vystřídali v rámci prohlídek vybraných objektů. Postupně se vydali do novobarokního zámku,
přilehlého parku a skanzenu. Velkou radost jim udělala návštěva
obory, ve které našli útočiště zubři, pávi, lišky, jeleni, daňci,
bažanti, oslíci, kozy i ovce. Z nadšení dětí byl znát kladný vztah
k přírodě.

Na jednom místě se vyjímaly různě zaměřené zahrady (anglické, francouzské, ale např. i typická venkovská zahrada našich
babiček). Dětem se líbilo i přírodní jezírko a labyrint ze živého
plotu.
Škole se podařilo připravit pro děti výlet za velmi příznivou
cenu. Do zámku měly vstup zdarma, skanzen a oboru si mohly
prohlédnout za snížený poplatek. Dopravu zaplatilo Sdružení
rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy.

Poslední zastávkou výletu se staly zahrady Kapias nedaleko
Bielsko-Białe. Oči zaměstnaly na podzim kvetoucí rostliny a keře.

SPOLUPRÁCE S JAZYKOVOU ŠKOLOU HELLO
– ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ!
V listopadu k nám přijela vzácná návštěva z Ugandy Caroline.
Strávila hodiny angličtiny na prvním i na druhém stupni. Pohled
žákyně 5. ročníku na výuku s Caroline.
Angličtina začala trošku jinak. Paní Silvie Jati k nám přivedla Caroline z Ugandy, která s námi strávila celou hodinu.
Nejdříve jsme se seznámili. Pak nám Caroline ukázala na glóbusu,
kde Uganda leží. Využila také naši interaktivní tabuli, na které
nám uk a z ova la obr á z k y a k r át ké fi lmy z její z emě,
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Helena Daňková,
učitelka základní školy

poznali jsme typická zvířata, zvyky a tradice a roztančila celou
naši třídu.
Co jsem si zapamatovala? Dnes už vím, jak vypadá vlajka
Ugandy, že národní pták je Jeřáb královský, co se tam nosí a jak
se v Ugandě tančí. Hodina byla zábavná a chtěla bych ještě
zažít další takové hodiny s rodilými mluvčími.
Děkuji 
Ema Jašková,
5. ročník

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE V OBCI HUKVALDY USKUTEČNÍ DNE 5. 1. 2019

Tříkrálová sbírka se v obci Hukvaldy uskuteční dne 5. 1. 2019.
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HASIČI
HASIČÁTKA LIŠČÁTKA – SHRNUTÍ ROKU
Tak jako vždy na konci roku, v klidném mezidobí před vypuknutím vánočního shonu, se člověk zastaví, ohlédne a začne
hodnotit: „Byl ten rok dobrý? Udělal jsme vše, jak jsem si naplánoval?“ a tak stejně bilancují nejen jednotlivci, ale i celé kolektivy.
Nejinak je to s hukvaldskými hasiči. A když se ohlédneme zpět,
tak si myslím, že aktivit během roku bylo více než dost. Činnost
spolku se nesoustředila jen na tréninky a účast na hasičských
soutěžích, ale snažili jsme se i stmelit kolektiv a nejen na sobě
makat, ale především se u toho i pořádně bavit. Prožili jsme krásný čas při kempování, sázeli jsme stromky, jeli jsme na bezva
výlet, dokonce jsme si vyzkoušeli v rámci tréninku hašení požáru
a ošetřování zraněných. Ale vše popořadě, začneme hezky
od začátku roku.
Leden

– kurz první pomoci – na Hukvaldy za námi zamířil
tým zdravotníků z českého Červeného kříže ve Frydku-Místku, který nám ukázal a naučil nás, jak ošetřit
zraněného.

Březen

– návštěva hasičského výcvikového zařízení ve
Frýdku–Místku, kde jsme shlédli techniku a vyzkoušeli jsme hasičský polygon, ve kterém se hasiči učí
zasahovat v dýchací technice,
– některé děti se zúčastnily soutěže TFA v Metylovicích,
– proběhla brigáda, v rámci které bylo pro Biskupské
lesy nasázeno 700 ks stromků, udělal se úklid lesa
a navíc pan Miroslav Bednář provedl dětem výklad
a seznámil je s lesním životem a za odměnu jsme si
opékali párky.

Květen

– exkurze do HZS MS Ostrava – Zábřeh, zde jsme
shlédli profesionální hasiče, jejich vybavení a jejich
zázemí.

Červen

– vystoupení a ukázka naší práce na Mejdanu za
školou.

Červenec – proběhl hasičský Kemp na Morávce, kde děti s tatínky prožívaly dobrodružné chvíle.
Srpen

– dobrodružné nocování v přírodě s tatínky.

Září

– vystoupení na Dni obce, kde proběhla ukázka vyproštění osoby z havarovaného vozu,
– námětové cvičení ve spolupráci s SDH Rychaltice
(požár budovy a záchrana zraněných).

Říjen

– sběr kaštanů a žaludů,
– ukončení sezóny s Hallowenskou párty.
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Listopad – zájezd do Hasičského muzea v Martinu a projížďka
na koních na ranči. V Martině jsme navštívili největší
Slovenské muzeum dobrovolných hasičů,
– brigáda pro biskupské lesy, úklid lesa a příprava na
jarní sázení smrčků
Prosinec – již tradiční Krampuslauf s průvodem čertů, velkou
vatrou a ohnivou show.
V průběhu roku jsme se zúčastnili celkem 17 soutěží a přitom
navštívili tyto obce: Krmelín, Fryčovice, Rychaltice, Palkovice,
Hnojník, Vyšní Lhoty, Ostravice, Oprechtice, Janovice, Místek-Bahno, Závišice, Hukvaldy, Bruzovice, Lučina, Těrlicko-Hradiště, Brušperk, Kunčice pod Ondřejníkem.
Říká se to nejlepší nakonec a to je poděkování naším sponzorům. Je to pro nás velice důležitá část lidí, která nás podporuje,
i když nám třeba nejezdí fandit. Rád bych je tady zmínil:
Obec Hukvaldy, Maver s.r.o., Kristof trade s.r.o., Včelařství
Bednář, Gtstore.cz, Nadace Agrofert, Restaurace Na Procházce, IMF SOFT, Zeppelin Ostrava a v neposlední řadě ZŠ
a MŠ L. Janáčka Hukvaldy za vstřícnou spolupráci a podporu.
Další mé poděkování patří rodičům všech dětí, kteří nám
dělají zázemí a zjednodušují nám převoz dětí na soutěže, chodí
pomáhat na brigády a taky nesmíme zapomenout na všechny
starší hasiče našeho hukvaldského sboru, kteří dětem obětují svůj
volný čas, pomáhají jim a starají se o ně.
Ladislav Szijjárto
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ÚSPĚŠNÝ BRAŇÁK VE STARÉM MĚSTĚ
V sobotu 13. října jsme závodem požárnické všestrannosti
(tzv. braňákem) ve Starém Městě zahájili celoroční hru Plamen
pro rok 2019. Podařilo se postavit tři pětičlenné hlídky
a do Plamenu tak přihlásit dvě družstva (Hukvaldy A a Hukvaldy
B). Jedno družstvo ve hře je tvořeno deseti členy, kteří se pak
nasazují v jednotlivých disciplínách květnového okresního kola.
Pokud je v družstvu méně členů, nemůže se zúčastnit všech disciplín. S menším počtem dětí lze každopádně absolvovat štafetu
požárních dvojic či štafetu 4 x 60 m.
Naše družstvo mladších žáků vyzrálo nejen věkově, ale také
svými závodnickými zkušenostmi. Máme ve skupině děti, které
čeká poslední sezóna v kategorii mladších žáků. Všechny tři
hlídky předvedly ve Starém Městě parádní výkon a umístily se

v první desítce výsledkové listiny. Projevily se kvalitní podzimní
tréninky a domácí příprava členů družstev, podařilo se odbourat
chyby ve znalostních stanovištích. Všechny hlídky bohužel ztratily
na střelbě ze vzduchovky. Ale i přesto jsme brali krásné 3., 6. a 7.
místo a hukvaldští mladí hasiči byli opravdu vidět a opět skvěle
nastartovali další závodní sezónu. A trenérky mohly být spokojené. Soutěž bude pokračovat hadicovou a uzlovou štafetou, která se tradičně koná první sobotu v březnu v prostorách
školního a výcvikového zařízení hasičského záchranného sboru
ve Frýdku-Místku.
V říjnu jsme zahájili zimní přípravu v naší školní tělocvičně,
trénujeme každý pátek od 16.00 do 17.00. Věnujeme se různým
herním aktivitám, ať už s míčem, lanem nebo formou štafetových
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soutěží. Nově jsme začali také více využívat různá cvičení se
švihadly. Vždy zařazujeme trénink uzlování a práci s hadicemi.
Tak se nenápadně připravujeme na klíčovou soutěž Plamenu a tou
je obávaná hadicová a uzlová štafeta. Proč obávaná? Zatím nám
ani jeden ročník nevyšel podle našich představ a pokaždé jsme
klesli v celkovém bodování Plamenu.

hadice. Družstvo je již plně vybaveno dresy, stabilní tým tvoří 15
dětí. Podpořil nás také Spolek nezávislých vesnických žen a Tým
Vánočního jarmarku, za což opravdu velké díky. Darovaná finanční částka bude použita na sportovní elastické kalhoty,
které budou součástí jednotných závodních dresů.

Letos jsme díky získané dotaci z MŠMT v programu „Můj
klub 2018“ pořídili novou sadu hadic na požární útok a štafetové

Markéta Máchová
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MALÍ HASIČI Z RYCHALTIC V ROCE 2018
V letošním roce začalo v našem hasičském sboru pracovat
úplně nové družstvo nejmenších hasičů, složené převážně z dětí
navštěvující mateřskou školu. Kostra družstva se začala tvořit
po náboru, který jsme uskutečnili 21. dubna a zúčastnilo se jej
asi 15 dětí. V průběhu roku průběžně některé děti skončily,
některé se naopak přidaly a tak ke konci roku máme ve sboru 17
aktivních dětí ve věku do sedmi let.

Děti začaly od začátku trénovat jak soutěžní disciplínu
požární útok, tak se věnují i procvičování dalších základních
dovedností nutných pro hasiče a různým hrám. První soutěží,
kde se družstvo zúčastnilo, byla v závěru května soutěž ve Fryčovicích, následovala domácí soutěž v Rychalticích, na které už děti
dosáhly na třetí příčku. Před prázdninami následovala ještě účast
na soutěži v Oprechticích. Na začátku srpna proběhla soutěž
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u sousedních hasičů z Hukvald, kde jsme slavili premiérové vítězství. V září mladí hasiči získali ještě dvě medaile, za třetí místo
na Lučině a druhé v Brušperku. Vskutku povedená první sezóna,
co se týče sportovních výsledků.
Naši malí hasiči se však nevěnovali jen požárním útokům,
čekaly je dvě exkurze u profesionálních hasičů, v Místku
a na mošnovském letišti. Na začátku prázdnin bylo pro děti připraveno zábavné odpoledne u přehrady na Horní Bečvě. Děti se

předvedly v rámci dětského dne a Dne obce, které pořádal náš
sbor a zúčastnili jsme se taky námětového cvičení, pořádaného
s SDH Hukvaldy, kde jsme dokonce hasili požár.
Celý rok jsme se scházeli jednou až dvakrát týdně v hasičárně
a na cvičišti, od listopadu chodíme trénovat do tělocvičny ZŠ.
Pokud byste se chtěli přidat, přijďte mezi nás, rádi vás uvidíme.
Děkuji všem vedoucím a rodičům za pomoc během celého roku
a přeji hodně úspěchů a elánu do příštího roku.
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DOROSTENCI SDH RYCHALTICE V ROCE 2018
Družstvo děvčat, které v loňském roce bojovalo v Moravskoslezské lize mladých hasičů v kategorii starších žáků, již v tomto
roce vyrostlo z této kategorie. Posíleno o jednoho chlapce, zapojilo se do nově vzniklé kategorie dorostu v rámci Moravskoslezské
ligy. Tato ligová soutěž zahrnovala deset pohárových soutěží
od května do září a účastnilo se jí celkem osm družstev. Naše
družstvo se zúčastnilo všech soutěží, přičemž se ani jednou nedostalo na stupně vítězů a nejvíce se mu dařilo na domácí soutěži.
V konečném pořadí se dorostenci podělili o šesté místo s družstvem Brušperku, které mělo stejný bodový zisk. Ligu vyhrály Trojanovice.

místo získalo na Hukvaldech, druhé ve Vyšních Lhotách a třetí
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Kromě ligových soutěží se družstvo zúčastnilo i jiných soutěží
v požárním útoku a tam se na medailové příčky dostalo, první

V současné chvíli družstvo již zahájilo zimní přípravu, uvidíme k jakým výsledkům v příští sezóně nás dovede.

Dorostenci se kromě soutěží v útoku zapojili i do postupových
soutěží, tady bylo rozhodně největším úspěchem vítězství Daniely
Jurečkové v okresním kole a druhé místo v kole krajském. Dorostenci se podílejí na přípravách a organizaci všech
akcí v našem sboru. Zapojili se také do výtvarné a literární soutěže
požární ochrana očima dětí a mládeže, kde mnozí uspěli
v okresním kole a Vendula Jurečková také v krajském kole. Dorostenci rovněž absolvovali několikadenní soustředění na Horní
Bečvě.
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

AKCE HASIČŮ Z RYCHALTIC
NA ÚVOD PŘÍŠTÍHO ROKU

PODPOŘIL POŘÁDANÍ AKCÍ SDH RYCHALTICE

Srdečně zveme všechny spoluobčany
na naše tradiční zimní akce,
kterými zahájíme postní dobu před Velikonocemi.
Jedná se o masopustní průvod maškar Rychalticemi,
v sobotu 23. února.
Průvod vyráží v 10 hodin z rychaltického „Juřeňáku“.
O týden později, 2. března, se od 19 hodin v sále základní
školy uskuteční hasičský ples s pochováním basy.

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na vybavení Sboru
dobrovolných hasičů Rychaltice ve výši 40 000,- Kč. Tato dotace
byla využita na nákup vozíku, který využijeme při přípravách
soutěží, kulturních akcí a dalších akcích našeho sboru.
Za poskytnutou podporu děkujeme.

Těšíme se na všechny účastníky.

Ivan Rožnovský
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KNIHOVNA
KNIHOVNA INFORMUJE
KNÍŽKOHRÁTKY S ROBÁTKY
V souvislosti se zapojením naší knihovny do projektu
Bookstart – s knížkou do života, o kterém jsme Vás již informovali
v minulých číslech, jsme začali s pravidelným setkáváním rodičů
s dětmi do 3 let. První setkání se uskutečnilo na začátku října
během celorepublikového Týdne knihoven. Cílem těchto aktivit
je seznámení malých dětí s prostorem knihovny, s knihami
adekvátními jejich věku, učení se rytmice, básničkám, říkankám
a aktivní zapojení knih a čtení do jejich vývoje. Vzhledem ke
zvýšenému zájmu o tyto „Knížkohrátky“ vypisujeme každý měsíc
dva termíny se stejným tématem, na které se lze přihlásit. Počet
míst je omezen, v případě zájmu sledujte informace na webu
knihovny, facebooku knihovny nebo obecních vývěskách.
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TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
V říjnu jsme navázali na předchozí
úspěšné kurzy pletení z pedigu s lektorkou
Vlaď kou Gavlasovou. Naše obnovené
setkání bylo zaměřeno na pletení košíků
a některé účastnice prokázaly opravdu
značnou zručnost a upletly si krásné výrobky. V pletení z pedigu hodláme i nadále
pokračovat, další setkání plánujeme na
přelomu ledna a února 2019.
Nově jsme také navázali spolupráci
s lektorkou Aničkou Ficovou. Jako první se
uskutečnilo 27. 11. 2018 Adventní tvoření
v knihovně zaměřené na adventní věnce,
svícny a další výzdobu. Rádi bychom v těchto tvořivých aktivitách pokračovali dalšími
tematicky zaměřenými workshopy – výroba
šperků, mýdel, dekorování, velikonoční výzdoba apod. O všech aktivitách Vás budeme
dopředu informovat.
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pouhých 80,-/ dospělí, 50,-/ senioři a rodiče na MD a 20,-/ děti
a studenti. Náš knihovní fond je poměrně dobře vybavený, sledujeme novinky a přizpůsobujeme se poptávce čtenářů. Z anonymního dotazování, které jsme uskutečnili v červnu, vyplynulo, že
čtenáři hodnotí náš fond i služby velmi kladně, což nás potěšilo.
Nespokojenost s výběrem se projevila jen ojediněle a to v rámci
výběru časopisů nebo naučné literatury. Pokud je v našich silách
požadovaný titul nebo tematiku pokrýt, určitě to rádi uděláme,
děkujeme za Vaše zpětné vazby a těšíme se na další tipy.
V polovině prosince jsme pro čtenáře opět udělali velký
vánoční nákup a tentokrát jsme se zaměřili téměř na samé novinky
(Třeštíková, Hartl, Vondruška, Kepler), takže si můžete přijít
zpříjemnit sváteční dny i dobrou knihou. Finance na tuto vánoční
nadílku jsme dostali od organizátorů letošního Jarmarku pro
dobrou věc. Jednalo se o částku 6000 Kč a velmi jim tímto za
věnovaný obnos děkujeme.

TÝDEN KNIHOVEN – ŘÍJEN 2018
V rámci týdne knihoven měli čtenáři možnost beztrestně (bez
pokuty) vrátit knihy, které přesáhly standardní půjčovní dobu.
Této možnosti bohužel mnoho čtenářů nevyužilo. Mnozí však
využili možnosti bezplatné registrace do knihovny, což nás
velmi těší. Připomínáme, že roční registrace do knihovny stojí

Děkujeme všem čtenářům za jejich přízeň v letošním roce
a moc se těšíme na další spolupráci a setkávání se v roce 2019.
Přejeme poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce samé
zajímavé začátky a jen dobré konce (a to nejen v knihách).
Markéta Kološová (knihovnice)

HISTORIE
O HUKVALDSKÝCH OBČANSKÝCH ZÁLOŽNÁCH, LIDOVĚ KAMPELIČKÁCH
Hukvaldská občanská záložna byla založena před 150 lety,
v květnu 1868 z popudu členů Čtenářsko-pěveckého spolku. Ustavující valná hromada zvolila své první stanovy. Ty se v roce 1881
změnily a podle nich se záložna řídila do jejich částečné úpravy
v roce 1935.
Zakládajícími členy byli Josef Sviták, sedlářský mistr z čísla
86, řídící hukvaldské školy Josef Obrátil, zámecký kaplan
na Hukvaldech František Malota, František Červenka, obchodník
v čp. 46, František Sobotík, obuvník tkadlec v Hukvaldech čp. 69
a Jan Nikl, tkadlec z Hukvald čp. 78. Do funkce ředitele záložny
byl zvolen Josef Sviták, místoředitelem František Červenka,
pokladníkem Josef Sobotík, kontrolorem Jan Nikel a jednatelem
Josef Obrátil. V roce 1895 se namísto zemřelého Josefa Svitáka
ředitelem stal Jan Smolík, rolník. Byl jím až do roku 1912, kdy se
pro nemoc funkce vzdal. Nahradil ho sklepmistr v hukvaldském
pivovaru Adolf Lihotský. V roce 1923 jej vystřídal pekař
a současně starosta obce Jan Sobotík. První úřadovna byla v domě
čp. 46 na Podoboří (dnes Frankeovi), pak v objektu pekárny
Valentina Sobotíka čp. 61, od roku 1905 u řezníka Jana Sobotíka

do čp. 33, v roce 1922 se přestěhovala do bývalé palárně v čp. 30
a v roce 1939 (podle ročenky vydané k 70. výročí založení) získala
vlastní objekt čp. 85. V prvých letech existence záložny byly poskytovány malé půjčky především jako pomoc malým střádalům
i ostatním občanům. Ve vedení záložny byli významní občané.
U příležitosti 70. výročí založení záložny byla v neděli 6. března
1938 uspořádána jubilejní valná schůze v restauraci U Červenků.
Hukvaldská občanská záložna zrušena počátkem 50. let minulého
století. V roce 1956 bylo zřízeno na poštovním úřadě Jednatelství
spořitelny.
Údaje byly čerpány z ročenky, kterou vydala Občanská
záložna v Hukvaldech k 70. výročí své existence.
Také Rychaltice o jen něco málo později založily svoji záložnu.
Píše o tom ve svém rukopise pan Alois Tomančák. Uvádí, že
snahou zakladatelů bylo zabránit obracet se na městské ústavy
poskytující půjčky nebo také na bohaté jednotlivé osoby, které
požadovaly lichvářské úroky. Proto se sešlo 1869 několik občanů
a 18. dubna 1870 c. k. místodržitelství v Brně potvrdilo první
stanovy Záložny rychaltické. Prvním předsedou byl zvolen Jan
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Matula (bývalý starosta) z tehdejšího čp. 64, což byl v té době
mlýn. Místopředsedou se stal rychaltický farář Bedřich Kaun.
Zakládajících členů bylo 49. záložna podle pojednání pana Tomančáka od počátku hospodařila dobře, její snahou bylo pomoci
domácím zemědělcům. Již v roce 1871 zakoupila mlátičku, triér a fukar a postupně z čistého zisku pořizovala hospodářské stroje pro využívání občany.
V poválečné době (po prvé světové válce) se o finanční pomoc
na záložnu obraceli stavebníci. Těm byly půjčky poskytovány za
velmi výhodných podmínek. Pan Tomančák se zmiňuje i o tom,
že záložna z čistého zisku podporovala chudé žáky místní školy.
Také věnovala 4000 Kč na postavení pomníku padlým v 1. světové
válce. Občanům pak umožňovala využívání záložnou pořízeného

inventáře – dobytčí váhy, čističky na obilí, lučních brán, strojku
na sázení řepy, secího strojku na jetel, vylušťovače jetelového
semene. Stroje a nářadí byly umístěny v kůlně vedle požární zbrojnice. Domnívám se, že byla zbourána někdy před výstavbou
samoobsluhy. Bohužel se mi nepodařilo dohledat, kdy to bylo,
ani nemám k dispozici fotografii. Při kopání kanalizační přípojky
do hasičské zbrojnice byly objeveny základy, které by mohly být
pozůstatkem kůlny.
Stejně jako záložna na Hukvaldech byla i ta rychaltická
zrušena v souvislosti s vytvořením jednatelství spořitelny, která
byla pak společná pro obě obce na poštovním úřadě na Hukvaldech.
Karla Klečková

PŘIPOMENUTÍ 110. VÝROČÍ NAROZENÍ
AKADEMICKÉHO MALÍŘE JANA VÁCLAVA SLÁDKA (1909–1992)
ze studií uplatnil jako profesor kreslení na reálných
gymnáziích v Českém Těšíně, Ostravě-Přívoze a Příboře.

Ve čtvrtek 21. února 2019 si připomeneme
výročí 110 let od narození akademického malíře
Jana Václava Sládka, který velkou část svého
celoživotního výtvarného díla věnoval rodné
obci Hukvaldy. Dovolte mi tedy na něj alespoň
krátce vzpomenout svým mírně poupraveným
textem z knihy Hukvaldské obrazy J. V. Sládka, která vyšla vloni na podzim zásluhou obce
Hukvaldy, Moravskoslezského kraje a dalších
sponzorů a shrnout jeho život, snahy, úspěchy,
dílo a hlavně jeho osobnost jako takovou.
Jan Václav Sládek se narodil roku 1909 do rodiny ševce
a pozdějšího arcibiskupského hajného a kastelána Jana Sládka,
v místní části Podlesí, s výhledem na hrad, který se posléze stal
jeho druhým domovem. Své mládí prožil v jeho prostorách, kam
se rodina sezónně stěhovala a bydlela po dobu 25 let.
Prostředí starého hradu formovalo a ovlivňovalo myšlení
mladého a velmi vnímavého Jana. Zde se setkával i s hudebním
skladatelem Leošem Janáčkem (1854–1928), na jehož doporučení
a přímluvu u otce odešel po ukončení reálného gymnázia v Příboře
studovat na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze pod
vedením profesora Františka Kysely (1881–1941), absolvoval
v roce 1932. Jeho spolužákem byl i Antonín Strnadel (1910–1975),
mladší bratr Sládkova přítele spisovatele a krajového historika
Bohumíra Četyny (1906–1974). Sládek tehdy současně navštěvoval i přednášky architektury a pozemního stavitelství na Českém vysokém učení technickém a výtvarné pedagogiky na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Tam
také vnikl do tajů učitelského řemesla, které po návratu

V první polovině 30. let minulého století vstoupil
do Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců
(později MSVU), s nimiž v roce 1935 poprvé vystavoval. Roku 1948 zanechal pedagogické činnosti
a stal se samostatným výtvarníkem a členem Svazu
československých výtvarných umělců. V průběhu
let působil v propagaci Vítkovických železáren
(1948–1950), Tonaku Nový Jičín, Tatry Kopřivnice,
Válcoven plechu v Lískovci a nakonec u Třineckých železáren,
všude tam uplatňoval svůj monumentální styl ve výzdobě kulturních objektů. Tvořil nástěnné malby, dekorativní kompozice
a vitráže z broušeného skla například pro závodní rekreační
chaty (Ostravice, Řeka, Velké Karlovice) či v kulturním domě
v Třinci. V té době vytvořil také cyklus obrazů nazvaný Ocelové
město zobrazující ostravské průmyslové závody. Tento soubor
představil roku 1950 na stejnojmenné výstavě, za niž získal výtvarnou cenu města Ostravy.
Od 50. let se do zorného pole Sládkova díla stále více dostávala hudební tématika ve spojení s hlubokým vztahem
k rodným Hukvaldům a s obdivem a úctou k dílu Leoše Janáčka
(1954–1928). Tehdy se začaly ozývat silné protijanáčkovské
proudy a Sládek na Janáčkovu obranu pozvedl svůj štětec a paletu
a pokusil se na základě svého talentu a výtvarné práce přetlumočit
pravdivost skladatelovy osobnosti v životě i hudbě, kterou považoval za nejjistější dorozumívací prostředek všech dob, pramenící
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(pokračování na str. 34)
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z hlubokých kořenů lidské tvůrčí síly. Tehdy se začaly rodit první
studie a sk ici. Vznik ly k rásné pastely, k teré původně jen doprovázely cyklus olejů. Díla probudila zájem odborné
veřejnosti, který dal podnět k četným výstavám doma i v zahraničí – výstava cyklu pastelů s podtitulem Listy důvěrné na počest
110. výročí Janáčkova narození v roce 1964 uskutečněná nejdříve
v kapli sv. Ondřeje na hukvaldském hradě, byla později realizována ve Vídni a Mnichově a až po deseti dalších letech představena
v rámci Janáčkova hudebního máje v Ostravě.
Z janáčkovsko-hukvaldské tématiky vznikla celá řada olejomaleb, mezi nimi i několik velkých pláten, kde volí impozantní
perspektivou tvořenou více horizonty, jež je dána nejen členitostí
beskydské hřebenovité krajiny, ale především hloubkovou
Sládkovy identifikace s Janáčkovou psychikou. Hudba se stala
Sládkovou inspirací, v duchu jejích tónů vedl svůj štětec po nekonečných partiturách malířských pláten, z těch jako by vystupovaly
postavy Janáčkových oper, symfonií, ale i postavy lidové, pocházející z Lašska. Hledal charakteristiku postav z jeho děl: Jenůfy,
Laca i Števy, Káti Kabanové, Zefky a Janíčka a mnoha dalších.
Vkomponoval do jejich obrazu reálný tvar a prostor. Nepokoušel
se Janáčka ilustrovat, pouze jej komentoval. Od 70. let se Sládek
také soustavně věnoval studiu historických pramenů a v té době
se v jeho tvorbě začaly objevovat i náměty z krajové historie, z dějin
hradu, podhradí a místního lidu, zbojnická a ondrášovská
tématika.

Vztah k rodným Hukvaldům a Janáčkovu hudebnímu dílu byl
i předmětem Sládkovy literární činnosti. Na jejím počátku se
objevovaly krátké fejetony či autobiografické vzpomínky vydávané
formou novinových článků. Výsledkem pak byly tři knižní publikace: Hukvaldské miniatury (1979), ve kterých autor poukazuje
na kořeny a inspirační zdroje své tvorby. Po nich následovaly
Hukvaldské siluety (1990), v nichž volně navazuje na předchozí
knihu a více se rozepisuje o starých pověstech a kulturní historii
Lašska. Poslední z nich, Hukvaldská štafeta (2016), jež je umělcovým životním bilancováním a niterným odkazem obci
a mládeži, čekala na své vydání dlouhých 24 let. Sládek se v nich
všech osobitým vyprávěčským stylem vyznává ze svého obdivu
ke krásné a zároveň dramatické přírodě rodného kraje. Kromě

toho je také autorem řady půvabných bibliofilských tisků. Spolu
s Leopoldem Čadou vydal v rámci Kroužku bibliofilů Domu
kultury pracujících Vítkovic několik výtisků s básněmi Zdeňka
Bára či Viléma Závady. Ilustroval i některé knihy Vojtěcha
Martínka.

Akademickému malíři Janu Václavu Sládkovi bylo v roce 1969
u příležitosti jeho 60. narozenin uděleno čestné občanství tehdy
ještě obce Sklenov a po jejím přejmenování na Hukvaldy mu bylo
v roce 1984 u příležitosti jeho 75. narozenin toto vyznamenání
uděleno opětovně. V tomtéž roce také obdržel titul zasloužilého
umělce za své celoživotní výtvarné dílo. Jak sám jednou napsal,
celá jeho životní práce: kresby, malby, publikace a drobné fejetony
měly jediný společný cíl a význam, a to uctění památky Leoše
Janáčka a jeho Hukvald. Kromě toho stál společně se sochaři
Karlem Vávrou a Antonínem Kalvodou, lesníky a myslivci také
u zrodu slavného Památníku Lišky Bystroušky v areálu
hukvaldské obory. Podílel se na vzniku festivalu Janáčkovo
hudební Lašsko, v obci organizoval řadu kulturních aktivit
(založení hukvaldské malířské školy a osvětové besedy), snažil se
smířit rozhádané části obce k Janáčkově poctě. Byl také patronem hukvaldského národopisného souboru Lašánek při natáčení
pořadu Vonička z domova v ostravské televizi v roce 1983. Manžele
Jana a Jarmilu Sládkovy dodnes připomíná hlas zvonů Ondřeje
a Kateřiny (vysvěcených v neděli 25. února roku 1990), které
darovali hukvaldskému kostelíku sv. Maxmiliána. I přes to, že
manželé většinu svého života bydleli v Ostravě-Staré Bělé, je Jan
Václav Sládek se svojí chotí pochován na hukvaldském hřbitově.
Sládkův obdiv k Hukvaldům a Leoši Janáčkovi je cítit
v každém jeho obraze i v každém slově v jeho knihách a fejetonech.
V jednom z letošních minulých vydání Hukvaldského občasníku
jsem vzpomněla na památnou lípu (2018–2), kterou před 90 lety
zasadil Sládkův otec, svého času kastelán hradu Hukvaldy a arcibiskupský hajný, na počest Leoši Janáčkovi, který se na jejím
místě se Sládkovými setkal pár dní před svým skonem v srpnu
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1928. J. V. Sládek tuto lípu a událost rád, i když se smutkem
v hlase, připomínal… Až se zase jednou půjdete projít k hradu,
zastavte se u první hradní brány a zdi pod kulatinou. Po vaší pravé
straně spatříte stát ve skalním podloží krásný, vzrostlý, prozatím
nijak neoznačený strom. Kdysi u něj bývala i lavička. Věnujte
u jeho kořenů a pod jeho mohutnou korunou tichou vzpomínku

jak Leoši Janáčkovi, který před 90 lety zemřel, tak i Janu Václavu
Sládkovi, který se před 110 lety na Hukvaldech narodil. Oba velmi
výrazně přispěli zvláštnímu geniu loci, kterého Hukvaldy bez
pochyb mají.
Michaela Hrčková

VÁNOČNÍ JARMARK PRO DOBROU VĚC 2018
Letos se na Horním Sklenově opět konal v pořadí již
VII. ročník Vánočního jarmarku pro dobrou věc, jako
tradičně předposlední sobotu v listopadu. Tentokrát
vyšel na státní svátek 17. 11. 2018 a jeho organizace se
ujal místní spolek Nezávislých vesnických žen Hukvaldy, který vznikl před 12 lety a který si na letošní akci připravil
pár inovací a vylepšováků.
Hlavním cílem této veřejnosti už poměrně dobře známé akce
bylo věnovat celý její výtěžek Základní škole a Mateřské škole
Leoše Janáčka na Hukvaldech a Dětskému oddělení frýdecko-místecké nemocnice. Každý rok se jarmark snažíme rozšiřovat
a uspokojit tak co nejvíce návštěvníků. Během celého dne si hosté
mohli u stánků podél točny směrem k Penzionu Roubenka a nově
i dále na „horním“ náměstíčku zakoupit krásné rukodělné vý-

robky od keramiky přes dekorační textil, háčkované
ozdoby a hračky, perníkové baňky, věnce, mýdla, bižuterii, kovářské výrobky i šité tašky a produkty z levandule a medu. K jídlu se podávala domácí zelňačka, gulášovka, guláš, nově kuřecí steaky, klobásky, smažily se
domácí bramboráky, v Toulavé pekárně se připravovalo několik
druhů chlebových placek, ve stánku s keramikou U Kočků se opět
opékaly výborné topinky s česnekem. V jedné části areálu byl
postaven párty stan s lavicemi, kde se dalo poobědvat, posedět,
popovídat si nebo si odpočinout. Návštěvníci měli možnost zakoupit si domácí uzeniny, paštiky, sýry, výborný kváskový chléb
s pomazánkami, proslulé hornosklenovské preclíky, pražené
oříšky, slané pečivo, domácí zákusky, které pekly maminky dětí
ze Základní školy či svařák a medovinu na zahřátí.
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Pro děti byla u Roubenky otevřena tvořivá dílna, kde si pod
vedením uměleckého kováře Jindřicha Veselého vlastnoručně
ukovaly drobné dárky. Kromě toho měly děti u vstupu také
možnost nechat si namalovat na obličej obrázek nebo si samy
vymalovat polštářek. A jako již tradičně byl k dispozici i starodávný kolotoč. Dospělí si mohli nechat vyložit karty a určit karmu
u paní Bronislavy Havlové. Celou atmosféru pak doplňovala
hudba kapel ŘEHOLE, PPL acoustic a samozřejmě nesmíme
zapomenout na partu Mikuláše s Čertem.
I přes ranní mrazivé počasí později vykouklo sluníčko a celý
den nám krásně prohřálo, díky tomu také přišla velká spousta
lidí, místních i těch z daleka, z čehož máme velkou radost a velmi
si toho vážíme.
Celková tržba z celé akce činila 153.505,- Kč (vstupné, prodej svařáku, polévek, guláše, bramboráků, kávy a čaje, zákusků,
tržba z kartárny a pronájem za stánky), od ní byly odečteny celkové
náklady 63.276,- Kč (nákup potravin a alkoholu, obalových materiálů, pronájem kolotoče, hudba, mzda za postavení stánků,
grafika, plakáty a tisk). Celkový zisk tak činil 90.229,- Kč. Protože
se vybralo opravdu hodně peněz, rozhodl se pořádající Spolek

nezávislých vesnických žen Hukvaldy přispět i na jiné „dětské“
projekty v rámci obce Hukvaldy. Částka 50.000,- byla věnována
Základní škole Leoše Janáčka na Huk valdech k v ybavení tříd, za 5.000,- nakoupíme deskové a stolní hry Dětskému
oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku, 2 x 10.000,- půjde do
kroužku malých fotbalistů pod vedením Jiřího Matuly a nově
vzniklému skautskému kroužku Petra Červinky. Dalších 9.000,jsme rovným dílem rozdělili třem dětským uskupením našich
dobrovolných hasičských sborů (1x do SDH Rychaltice a oběma dětským skupinám pod SDH Hukvaldy). Poslední částku
6.000,- Kč jsme věnovali knihovně Hukvaldy na nákup nových
publikací.
Za celý tým Vánočního jarmarku pro dobrou věc 2018 bychom
chtěli srdečně poděkovat všem, kteří nás podpořili, pomohli, přišli
či nám jen drželi palce. Jmenovitě našim sponzorům – obci
Hukvaldy a firmám ČEZ, a. s., Finanční servis, Interiéry jinak,
Ráj na zemi Hukvaldy, RazitkoNaPockani.com, Minipivovaru
Hukvaldy, Hospůdce Na Koupališti, dále celému organizačnímu
týmu, který tvořila děvčata ze Spolku nezávislých vesnických žen
a jejich manželé a přátelé – Tereza a Zbyšek Bartulcovi, Michaela
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Vytrvalová, Ivana Hrčková, Renáta a Libor Kollerovi, Helena
a Martin Kubešovi, Roman Ritter, Miriam, Ivoš a Petr Gřesovi,
Jiří Matula, Eva Kalusová, Jana Petraturová, Broňka a Petr
Havlovi, Karla Matulová, Martin Rašík, Jakub Boháč, Ida Klosíková, Petra a Bruno Schwarzbachovi, Renáta Šprlová a Monika
Danielová, Eva Bílá, Petr Červinka, Aleš Drlík, Šárka Szijjartó
za věnování dekorací k prodeji, Bára Uhýrková Černá a Lucie
Lehofer. A veliké díky všem babičkám, maminkám a jejich dětem

za dodání pečiva a cukroví. Děkujeme a moc si vaší pomoci
vážíme. Těšíme se na Vás zase za rok v sobotu 16. listopadu 2019!
Za Spolek nezávislých vesnických žen a celý tým organizátorů
V á n o č n í h o
j a r m a r ku pro dobrou věc
Michaela Hrčková

Autory fotografií jsou Tereza Bartulcová, Jarka Svrčková a Miroslav Bitter

PODĚKOVÁNÍ SPOLKU NEZÁVISLÝCH VESNICKÝCH ŽEN
Děkujeme Spolku nezávislých vesnických žen za finanční prostředky ve výši 50 000 Kč z Vánočního jarmarku pro dobrou
věc na vybavení cvičné kuchyně a 6 000 Kč na nákup knih do obecní knihovny, která je součástí právního subjektu Základní
škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy. Všichni organizátoři odvedli vynikající práci.

Alena Lévová, ředitelka školy
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TJ SOKOL HUKVALDY
ODDÍL KOPANÉ – POOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Vážení sportovní fanoušci, dovolte mi, abych se
v krátkosti pozastavil nad děním a změnami, které se
udály v roce 2018 u jednotlivých družstev v našem fotbalovém klubu. Na lednové valné hromadě byl zvolen nový
sedmičlenný tým ve složení Zdeněk Bůžek (předseda
klubu), Petr Giergiel, Tomáš Sasín, Ivo Válek, Jiří Tobiáš,
Martin Vicher a Jiří Matula. Výbor zajišťoval celkový
chod klubu, zejména jeho financování, správu majetku
a údržbu hřiště, materiální zabezpečení, dopravu
na utkání, zajištění činnosti jednotlivých družstev – organizaci
tréninků a soutěžních utkání.
Celkem se naší aktivní sportovci začlenili do 7 kategorií.
Nejstarší kategorie, která se pravidelně schází a trénuje je „stará
garda“ pod vedením Tomáše Sasína. Stará garda se zúčastnila
vybraných letních a zimních turnajů v ČR a na Slovensku.
Novinkou pro rok 2018 bylo navázání družby se slovenským
týmem ŠK Slaská ze Žiaru nad Hronom.

Velké změny se v roce 2018 udály u družstva mužů.
Souhrou mnoha faktorů se mužům ani na potřetí nepodařilo udržet v krajské soutěži. Družstvo doznělo
několika změn a od podzimní části sezóny 2018/2019
hrají pod vedením nového trenéra Jana Veselky okresní
přebor. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval
Michalovi Vicherovi, který na jaře tým mužů v nezáviděníhodné situaci trénoval a zároveň vedl v roli kapitána.
Dorostenecký a žákovský tým jsme v sezóně 2017/2018 měli
spojený s Fryčovicemi a i tady nastala změna. Podařilo se mi
oslovit a zaregistrovat dostatečné množství dorostenců (v současné době je jich 18) a od podzimu hrají okresní přebor pod
hlavičkou Hukvald. Hlavním trenérem jsem já, Petr Giergiel
a vedoucím družstva a trenérem brankářů se stal Jiří Tobiáš.
Starší žáky jsme v roce 2018 neregistrovali do žádné soutěže,
ale i v této kategorii mám novinku. Naší žákyni Tereze Kociánové

Foto přípravky a před-přípravky v roce 2018
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se podařil přestup do Baníku Ostrava a podle posledních zpráv
se jí tam daří! Gratuluji.
U mladších žáků nastala také změna. Po třech letech jich bylo
dost na to, aby je trenér Jan Sasín přihlásil do okresního přeboru
mladších žáků v systému 7+1. Trenérský tým u mladších žáků
na podzim doplnil Petr Gold.
Přípravkové kategorie se nám dlouhodobě daří doplňovat
novými hráči a také v roce 2018 tomu nebylo jinak. Starší
přípravky hrají tzv. Brušperskou ligu a vede je Miroslav Dryják.
Mladší přípravky a před-přípravky trénují Vít Lanča a Jiří Matula.
Poslední jmenovaný je zároveň šéftrenérem mládeže a tahle
hodnotil podzimní část sezóny přípravek: „…během podzimu se
nám na trénincích přípravek scházelo pravidelně kolem 20 hráčů.
Vzhledem k tomu, že někteří z nich hrají fotbal již třetím rokem a jiní
začali teprve před několika měsíci, někteří jsou více, jiní méně talentovaní, jsou mezi hráči značné výkonnostní rozdíly. Kluky rozvíjíme
z hlediska všestranné pohybové průpravy, fotbalových dovedností
a herního chování. Zásadní cíle si stanovujeme na delší dobu nežli
jednu sezónu, řekněme tedy na období přípravkové, tedy od 6 do
11 let. V tomto období bychom měli zajistit především to, že se kluci

budou fotbalem bavit a budou chtít se v něm neustále zlepšovat
a postupovat dále. Na tom se dají krásně budovat ty další sportovní
cíle. Spolu s trenéry jsme chtěli dát všem možnost zahrát si fotbal
na odpovídající úrovni, a proto jsme se opět v této sezoně přihlásili
do krajské zimní ligy, která se hraje ve sportovní hale v Brušperku…“
Pro zajímavost ještě uvádím, že pro přípravková družstva se
nám podařilo v roce 2018 vyřídit a pořídit z nadačního fondu
FAČR 2 nové bezpečné branky v hodnotě 40 tis. Kč a zaregistrovali jsme celkem 26 nových členů ve věku od 6 let do 18 let. Celkový
počet aktivních fotbalových mládežníků tak na Hukvaldech
překročil hranici 70!!! Případní další zájemci jsou vítáni.
Kontakty na jednotlivé trenéry naleznete na webových
stránkách: http://fotbalhukvaldy.snadno.eu
Závěrem bych chtěl jménem místního fotbalového klubu
popřát všem naším trenérům, hráčům, dobrovolníkům,
fanouškům, sponzorům, rodičům našich hráčů, zástupcům obce
a nejen jim ÚSPĚŠNÝ SPORTOVNÍ ROK 2019. 
Za výbor kopané
Ing. Petr Giergiel

ZAKONČENÍ SEZONY PĚŠÍ TURISTIKY 2018 – ZA PŮVABY PODZIMNÍ KRAJINY
Je 3. listopadu, osm hodin ráno, zamračeno, celkem teplo
a zatím neprší. Stojíme na zastávce a říkáme si, proč ještě autobus
nejede, když na Hukvaldech stejně nikdo nenastupuje. Při probírání kapes přicházím ke zjištění, že jsem zapomněl piškotky pro
Žofku. Malér. „Zavolej Jarce, ať ti je podá do autobusu, až pojedeme
kolem vašeho baráku,“ říká Pavla. Závidím jí její duchapřítomnost.
Žofka mezitím za čekárnou prohání nejlepší nosnice. Ale už je tu
autobus a jeho vždy usměvavý řidič Luboš. „Žofko, utřela sis
packy?“ ptá se. V autobuse už sedí někteří rychaltičtí účastníci,
kteří měli obavu, že nechytnou nejlepší místa k sezení. Po zastávkách postupně nasedají natěšení turisté. Na té poslední v Rychalticích kontrolujeme seznam přihlášených. Jsme všichni,
můžeme vyrazit. Vedoucí zájezdu Jirka zdraví účastníky a předává slovo Tomášovi, garantovi akce. Ten nás seznamuje s trasou
a jejími záludnostmi. Varuje nás důrazně před neznačenými
lesními chodníky, vyšlapanými domorodci, na nichž prý snadno
a nadobro zabloudíme. Dobrá, trochu postrašit lidi neuškodí.
„Start túry je v Týnu nad Bečvou a půjdeme přes Helfštýn do Teplic
nad Bečvou. Budeme, jak my říkáme, lehce tečovat vrchol Maleníku,“
vysvětluje průběh trasy a také nám upřesňuje místo, kde bude v cíli
čekat Luboš se svým autobusem. Důležité je, že tam bude otevřená
hospoda. „Také vřele doporučuji navštívit Hranickou propast,“ končí
a přeje všem hodně pěkných a nezapomenutelných zážitků.
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V Týnu nevystupuje nikdo. Na parkovišti u hradu vysedáme
a obdivujeme širokou škálu barev listů okolních vzrostlých
stromů. Avšak svěží zelenou barvu má pouze likér, který všem
účastníkům na cestu nalévá Jirka. Prohlídka hradu netrvá dlouho,
jelikož se opravuje a je přístupný pouze zčásti. Nevadí, i tak stojí
za to shlédnout jeho okolí z vyhlídkové věže. Nahoru jde Žofka
sama a z ochozu se zvědavě rozhlíží. Pejsci milují v ýhledy dolů. Zpět na nádvoří ji po prudkých schodech ale musím
snést. Ještě si prohlížíme vystavena kovářská díla, jimiž je
Helfštýn pověstný. Do hradní krčmy nejdeme, po cestě jich určitě
bude ještě několik a zvolna vyrážíme.
Nezáleží na tom, jak dlouho půjdeme, protože se míníme
romanticky kochat malebnými pohledy do okolní krajiny, zvolna
kráčet a dýchat svěží lesní vzduch a ne se štvát kupředu s jazykem
na vestě. Někde uprostřed dnešní trasy si s Ivošem se zájmem
prohlížíme malotraktůrek – samoděl, zaparkovaný u lesní hospody, která je ovšem bohužel zavřená. Nevadí, nepřišli jsme
sem přeci za pochybnou hospodskou zábavou, ale za půvaby rostlinné říše, potěšit se krásami přírody a hluboce rozjímat
nad elementárními problémy světa. „Za chvíli lízneme Maleník,“
říká Šárka. „Tečneme, lehce tečneme, říkal Tomáš, ty popleto,“
kárá ji Ivoš. Asfaltová lesní cesta se mění v pouhou lesní cestu
a posléze v úzkou pěšinku. „Už jsem dlouho neviděl značku,“ říkám Ivošovi. „Hm, já také ne. To je divné.“ Zahanbeně využíváme výdobytek techniky a nahlížíme do navigace. Tomáš měl
pravdu. „Ti zatracení domorodci tu nadělali tolik chodníků, že
normální člověk snadno zabloudí,“ mudrujeme a vydáváme se přes

louku a zaseté ozimy k silnici do Zbrašova. Místní hostinec otvírají
až ve dvě hodiny odpoledne, takže bez zastávky pokračujeme
do Teplic. Chvilku si prohlížíme výstavku ,helouvín‘ před obecním
úřadem, u křížku odbočíme vpravo a sestupujeme k Bečvě.
Na vyhlídce nad řekou připínám Žofku na vodítko, protože se
snaží postavit až na úplný okraj skály. Díváme se na protější břeh
řeky. Tam, někde u tenisových kurtů, nás konečně čeká útulná,
příjemně vyhřátá hospůdka a Lubošův autobus. Ještě předtím ale
dáváme na Tomášovo doporučení a jdeme se podívat do ,Kmotrova
Dolu‘, jak se také někdy říká Hranické propasti.
Je po sezoně a naučné centrum propasti je zavřené. To nám
ale nevadí, protože my jdeme obdivovat nejhlubší zatopenou
přírodní díru do zeměkoule, kterou obdivoval už Komenský,
a ne si prohlížet nějaké interaktivní panely, že. Stoupáme příkrými zákruty k vrcholu skály. Nahoře opět připínám Žofku
na vodítko. Zase ji láká jít až na samou hranu propasti. Ale jak
jsem už říkal, pejsci mají rádi výhledy dolů. Kromě nás tu není
ani živáčka – ty podzimní výlety mají rozhodně svoje kouzlo.
Obcházíme jícen propasti a vracíme se zpátky, dolů k Bečvě.
Někdo už zjistil, že útulná hospůdka u kurtů je zavřená. Zbývá
poslední naděje – Luboš. Ten ještě nikdy nezklamal.
Vyhřátý autobus, výtečná horká káva, chlazené pivo a svěží
zelený likér přicházejí v tu pravou chvíli. Všichni se na sebe spokojeně křeníme. Dnešní výšlap za půvaby podzimní krajiny se
nadmíru vydařil.
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Mirek Červenka, KČT Hukvaldy

– 42 –

16. ROČNÍK MIKULÁŠSKÉHO VEČÍRKU ASPV PŘI TJ SOKOL HUKVALDY
Již 16. ročník oblíbeného Mikulášského večírku uspořádalomístní sdružení českéAsociace Sport pro všechny (ASPV) při TJ
Sokol Hukvaldy ve víceúčelovém sále Základní školy Leoše
Janáčka dne 24. listopadu 2018.
Po dlouholeté hlavní organizátorce Světlaně Kornetové se
pořadatelského kormidla chopili Martin Vicher, Adam Holub
a Magdaléna Hrčková, kteří pro všechny zúčastněné připravili
skvělou zábavu. Troufám si tvrdit, že se svého nelehkého úkolu
zhostili bravurně a za to jim patří velký dík! Nechybělo andělské
občerstvení – jednohubky, koláčky, řízky, pivo, alko i nealko,
opravdu štědrá mikulášská tombola a pekelná hudba v podání DJ
Jakuba Fucimana z rádia Helax, jenž rozhýbal celý taneční parket
a svůj mixážní pult opustil až v brzkých ranních hodinách. Celým
večerem také provázela parta sv. Mikuláše s čerty a anděly. Malým
obohacením celého programu bylo vystoupení mladé tanečnice
pole dance Barbory Krestové z Kopřivnice. Hlavními cenami
v tombole, které mohli návštěvníci večírku vyhrát,byl let horko-

vzdušným balónem pro jednu osobu věnovaný firmou
Jaro-balony.cz a obraz akademického malíře Antonína Kroči.
Organizátoři by tímto rádi poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uspořádání této akce – Světlaně Kornetové, která vykonávala funkci velice trpělivého, patnácti lety
zkušeností ošlehaného hlavního poradce, dále členům ASPV při
TJ Sokol Hukvaldy, pořadatelům, paní ředitelce Aleně Lévové
a zástupcům ZŠ L. Janáčka, samozřejmě také všem sponzorům,
kteří věnovali do tomboly hodnotné dary a všem ostatním, kteří
jakkoliv přispěli k vlastnímu zdárnému chodu celého večírku.
A samostatný dík patří hlavně těm, kteří přišli a organizátory tak
podpořili v jejich další činnosti.
Největší poděkování samozřejmě náleží hlavním organizátorům – Martinovi, Adamovi a Máji a do budoucna jim přeji spoustu dalších hojně navštěvovaných a podobně vydařených akcí.

Autor fotografií Martin Vicher
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Michaela Hrčková
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PODZIMNÍ CHODNÍČEK – 2018
I. NA STARTU
Je 20. 10. 2018, půl desáté ráno, areál Hospůdky na Koupališti. Sluníčko se dere zpoza padající mlhy a je relativně teplo,
asi 10°C. Přicházejí další a další natěšení účastníci. Fronty u registrace i u okýnka s občerstvením se prodlužují. Žofka se zdraví se
svými psími kamarády. Předseda našeho turistického kroužku
Jirka Strakoš vítá všechny účastníky a upřesňuje program – letos,
u příležitosti 100 let republiky a 130 let KČT je připravena
i varianta trasy se „zeleným překvapením“, vedena přes Kupelky.
Za programovou radu oblastního výboru KČT drží řeč Zbyněk
Husák. Snažím se vyplnit losy „Stoleté losování“ – chybně, jako
mnozí další. Znovu vyplňuji losy. Jaruna zatím kupuje startovní
lístky. Oba se zdravíme se službou: Hanka, Lenka, Aleš, Jirka
a Petr mají fofr, jsou ale samý úsměv. „Mám už ty losy vyplněné
dobře?“ Tentokrát jsem úspěšný, hurá. Hloučky klábosí, štamprle
cinkají, další příchozí se hlasitě vítají, pohoda. Veselí jsou i černí
pasažéři, kteří pohrdají volňásky k prohlídce hradu – vědí, že
na něj stejně nedojdou.

před námi nechce prozradit svoje přání. Její přítel si přeje mír
na celém světě. Nám nebude vadit, když nevyhrajeme ve „Stoletém
losování“. Přístřešek na Sedmero cest je plně obsazen a obklopen
občerstvujícími se pochodníky. Něco ke snížení tlaku se hodí.
Jedna malá od Michala stačí a jde se dál.
III. NA VRCHOLU
Mlha na Kubánkově nepadá, ale stoupá – bohužel. Nejsou
vidět panorámata. Vrcholové razítko razítkuje, foťáky fotí, likéry
chutnají. „Františku, pojď na babskou,“ slyším Martiznu a zbystřuji. „Mirku, pojď na babskou,“ tak na to slyším. Je výborná. Slečna
v černém zápasí s Démonem. S nohami omotanými vodítkem
podněcuje okolostojící ke vtipným komentářům. Ostatní pejsci
si spolu hrají. Posilněni se chystáme na snadnější, ale delší zbytek
trasy. „Děcka, pojďte, děda už stepuje,“ pobízí Jaruna vnuky. „Děda
umí stepovat?“ ptá se překvapeně Vašík. „Pojď, ty brepto.“
IV. V LURDECH A KUPELKÁCH

II. VZHŮRU NA KUBÁNKOV
107 dřevěných schodů, krátká rovinka a začíná zahřívací
stoupání. „Vy tu lavičku každý rok posunujete více nahoru,“ konstatuje jeden z účastníků u Janáčkovy lavičky, stírajíc z čela krůpěje.
Většina turistů sundává vrchní vrstvu oděvu. Hrad naproti je
v mlžném oparu, má to už svou podzimní náladu. Žluté a červené
listy stromů to potvrzují. Žofka upíjí Beki vodu. Beki je hodná.
U chodníku, pod Zadní Babí horou, hladíme nos dráčkovi. Slečna

Pod Kubánkovem, u stavení na rozcestí modré a žluté, se line
ze zahrady libá vůně. „Co to bude za dobrotu,“ ptám se pana
domácího, přikládajícího polínko pod kotel. „Krůti kýta,“ tváří
se muž hrdě. „Ále, obyčejná slepice to je, on je hrozný chlubil,“
prozrazuje nám jeho usměvavá paní. Za Myslíkovskou vyhlídkou
odbočujeme do Lurd. Děcka houpají zvonem na Mankově skále,
dospěláci koštují přinesené ,živé vody‘, bolesti ustupují. Mnozí
jsou tu poprvé. Obdivují skalní kapličku se sochami Panny Marie
Lurdské a sv. Bernadetty. Někteří nabírají z pramene léčivou vodu
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do butylek, jiní si omývají obličeje nebo klouby na rukou. Odcházíme. „Já vás dohoním, jenom si ,něco‘ opláchnu…,“ slyšíme
za námi. Usmíváme se. Letos si mimořádně zkracujeme trasu –
jdeme kousek po žluté značce a pak oborní branou do Kupelek.
Kdysi dávno tu bývaly říční lázně. Vzpomínám si, že ve školce
jsme tam chodívali na vycházku. Po zbytcích schodů sestupovali
k řece a vídávali tam pozůstatky dřevěné hráze a mostu. To ještě
Ondřejnice kopírovala okolní terénní svahy. Teď je v těchto
místech rybník s ostrůvkem a dneska i s vodníkem. Ostrov se
zaplňuje návštěvníky, „zelené překvapení“ se vyprazdňuje, vodník
vítá ty nejmenší. „Děcka, byly jste hodné?“ „Ano, ano, já taky, ano.“
„Tak si vemte zelený bonbon, bo kdybyste zlobily, musel bych vás
utopit!“ pokyvuje vážně hlavou vodník Dalibor.

Alejí starých stromů z Kupelek je to k Bystroušce jen kousek.
Dámy hladí lišce ohon a něco si přejí. Návštěvníci pózují, foťáky
cvakají. Na hrad už dneska nepůjdeme, zajdeme tam o pouti,
na vařonku. Míjíme „Sud“ a těšíme se na guláš na koupališti.
Usedáme do hospůdky. Oknem dovnitř mi Jaruna podává guláš.
Pochutnáváme si. „Je zvěřinový?“ ptám se Klárky. Dozvídám se,
že hovězí. Je znamenitý. Ve „Stoletém losování“ jsme nevyhráli
– že by dráček opravdu fungoval? Do místnosti jsou záhy přineseny hudební nástroje, další program „chodníčku“ začíná.

Mirek Červenka,
KČT Hukvaldy

V. PŘES OBORU DO CÍLE

RŮŽOVÉ TLAPIČKY HUKVALDY
FUTSAL – DIVIZE F
ROZLOSOVÁNÍ 2018/2019 – ZÁKLADNÍ ČÁST
Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeř

Hala

1.

31.10.

středa

20.30

Jokerit Kopřivnice

Kopřivnice

3.

16.11.

pátek

19:45

Oskarol Orlová

Orlová

4.

25.11.

neděle

19:00

AC Gamaspol Jeseník B

Brušperk

5.

30.11.

pátek

19:00

SK Krmelín

Brušperk

6.

09.12.

neděle

19:00

1. FC Tornádo NJ

Brušperk

7.

13.12.

čtvrtek

20:45

G.T. Trojanovice

Čeladná

8.

21.12.

pátek

19:00

Beach Boys Odry

Brušperk

2.

28.12.

pátek

17:30

Amatér Komárovice

Brušperk

9.

04.01.

pátek

18:45

FU Kopřivnice

Kopřivnice

10.

12.01.

sobota

0:00

Top Dogs Nový Jičín

Nový Jičín

11.

18.01.

pátek

20:15

KFV ROUB Vítkovice

Brušperk
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
RADKA BŘEZINOVÁ – OHLÉDNUTÍ ZA CYKLISTICKOU SEZÓNOU 2017/2018
Jsem 33letá rodačka z Hukvald a kolo je mojí velkou vášní
a zálibou, avšak v takové míře tomu nebylo vždy. Původně jsem
byla volejbalistka, pro kterou byl tento sport vším. Postupně jsem
ale zjišťovala, že mě už unavuje hýbat se jen dle daného rozpisu
tréninků či zápasů, a čím dál tím více jsem prahla po nezávislosti,
kterou mi ovšem kolektivní sport nemohl nabídnout. Tak jsem
začala trávit stále více času vyjížďkami na horském kole. Ze zvědavosti jsem absolvovala pár závodů a snažila se dosahovat dobrých
výsledků ve volejbale i na kole, což nebylo moc úspěšné a spojení
obou sportů mě hodně vyčerpávalo. Zlom nastal po vážném
zranění během volejbalového utkání jen pár dní před MTB
závodem, který byl pro mě hodně důležitý a přípravě na něj jsem
věnovala spoustu sil a času. Volejbalu jsem obětovala patnáct let,
byl to můj aktivní život, ale bylo třeba se posunout dále, a tak
padlo rozhodnutí s ním nadobro skoncovat a plně se soustředit
na horskou cyklistiku. A svého rozhodnutí nelituji, přestože už
mám po pádu z kola v předloktí titanovou destičku.
MTB nyní považuji za vrchol svého sportovního života,
ve kterém dosahuji v posledních letech svých největších úspěchů.
Na podzim 2016 jsem dostala nabídku stát se členem Lowellpro
Racing Teamu z Ostravy, kterou jsem bez váhání přijala a začala
se o to zodpovědněji připravovat na nadcházející cyklistickou
sezónu. Do té doby jsem byla neznámá účastnice závodů, která

jezdila sama za sebe, avšak najednou jsem měla splněný sen,
podřídila mu téměř vše a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.
V sezóně 2017 jsem absolvovala 17 závodů, ze kterých jsem 12
vyhrála! Avšak za svůj největší úspěch považuji umístění v zahraničních závodech – 5. místo na prestižním rakouském závodě
Salzkammergut-trophy na trati 75km s převýšením 2446 výškových metrů a 1. místo na slovenském Autohor Škoda Bikemaratónu Súlovské skály na trati 60 km. Byl to pro mě rok plný dřiny
i bolesti, ale radost s dosažených výsledků, potěšení z jízdy
a poznávání nových míst mě stále vedly kupředu a dostatečně
motivovaly.
Letošní sezóna byla v porovnání s loňskou méně úspěšná,
nesla se ve znamení převážně 3. míst. Cítila jsem se jako prokletá,
ať jsem se nažila sebevíc, ne a ne, se ze z bronzového stupínku
posunout na zlatý. Buď jsem bojovala s technickými problémy
nebo sama se svým tělem či vůli. Postavit se na nejvyšší stupínek
se mi povedlo až na závěrečném závodě sezóny na Plesenské
stezce. Má první letošní výhra ze 13 absolvovaných závodů!
Opětovně jsem se letos postavila i na start MTB závodu na
Hukvaldech Rock Bike Fest, který pořádá Aleš Drlík, s cílem
obhájit své loňské suverénní vítězství, ale to se mi bohužel nepovedlo. Stále pociťuji velké zklamání, protože vyhrát závody
na domácí půdě je snem každého závodníka.
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Letošní bilance se nakonec zastavila na 1 vítězství, 2 stříbrných příčkách a 6 bronzových a podařilo se mi i obhájit loňské
první místo v celosezónním POMP! – Prajzsko-opavském MTB
poháru, což je bodovaný pohár horských kol pro amatérské
cyklisty.

Závěrem bych chtěla poděkovat svému týmu a obci Hukvaldy
za podporu, kterou od nich dostávám a těším se na další závodní
sezónu.
VÝPIS ABSOLVOVANÝCH MTB ZÁVODŮ V SEZÓNĚ 2018
SILESIA DOUBLE MARATHON – 20. 10. 2018 – 90 km kolo
+ 23 km běh – 2. místo (kombinace jarního SILESIA bike
marathonu a podzimního SILESIA kros 1/2marathonu)
PLESENSKÁ STEZKA – 6. 10. 2018 – 21 km – 1. místo
ŠILHEŘOVICKÝ ŠLAUŠEK – 8. 9. 2018 – 40 km – 3. místo
ROCK BIKE FEST 2018 Hukvaldy – 18. 8. 2018 – 36 km
– 2. místo
OKOLO DOMO – 4. 8. 2018 – 40 km – 3. místo
UPHILL BESKYDY Vendryně-Velká Čantoryje – 29. 7. 2018
– 12,9 km – 3. místo
CREAM BIKE Čeladná – 28. 7. 2018 – DNF – zkroucený řetěz
BIKE VALACHY – 16. 6. 2018 – 38 km – 3. místo
SILESIA BIKE MARATHON – 19. 5. 2018 – 90 km – 3. místo
JEZERNICKÉ VIADUKTY – 5. 5. 2018 – 49 km – 3. místo
PORUBAJK – 21. 4. 2018 – trasa 68 km – 2. místo
CHŘIBSKÁ 50 MTB – 14. 4. 2018 – 50 km – 4. místo
BOLATICKÁ TŘICÍTKA – 7. 4. 2018 – 30 km – 4. místo
Celosezónní 2018 – POMP! – Prajzsko-opavský MTB pohár
– 1. místo
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TÉMA K ZAMYŠLENÍ
PRO NOVĚ ZVOLENÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OBCE HUKVALDY ANEB VODA, VODA…
Ze všech zajímavostí zveřejňovaných v tisku mě v poslední
době velmi zaujal článek viceprezidenta Agrární komory ČR
Ing. Josefa Kubiše otištěný 25. 08. 2018 v deníku Právo. Pojednává
o globálních změnách klimatu na Zemi a jejich vlivu na lidskou
společnost. Ty na naší Zemi probíhají neustále. Zejména mě
zaujala otázka vyřešení problému s vodou, potřeba právem
zvýrazněna viceprezidentem Agrární komory ČR. Na toto téma
pak navazoval článek ministra zemědělství Miroslava Tomana,
zjednodušeně uvedeno mj., že zadržení vody v krajině je pro nás
životní nutnosti a tedy, že nejde jen o sucho jako takové (Právo,
11. 10. 2018, str. 29).
Proč se dovolávám stanovisek těchto dvou čelných představitelů našeho veřejného života? Protože problém hospodaření
s vodou se týká všech 6248 obcí v republice. Každá totiž může
problém pomoct vyřešit – tvrdí ministr zemědělství. Naši předkové uměli s vodou hospodařit mnohem lépe i při výrazně nižší
spotřebě. Uvedu příklad z naší obce. Na území obce Sklenov bylo
dříve (kromě rybníku v oboře) celkem osm rybníků. Uvedu názvy
a místa, kde se nacházely.
Byly to:
1. Štěpný – na mokřině pod parkovištěm na Hukvaldech (dole)
2. Rakovec – pod Novou osadou (vlevo ve směru silnice
na Hájov)
3. Zelený – po levé straně silnice z Dolního Sklenova na Horní
Sklenov (nyní obnoven)

6. Fojtovský – za domem čp. 7 v Dolním Sklenově (p. Zdeňka
Jurečky)
7. Podzámecký – v místech dnešního škvárového hřiště oddílu
kopané
8. Hučák – za domem p. Zdeňka Dryjáka čp. 27 v Dolním
Sklenově (byl největší)
Co kdyby se nové zastupitelstvo obce Hukvaldy začalo
zaobírat mj. myšlenkou obnovy alespoň dvou z uvedených
rybníků? Např.:
•

Štěpného, tj. na mokřině pod Hukvaldským parkovištěm a

•

Rakovce, tj. pod Novou osadou (vlevo od silnice na Hájov)

Potřeba rubat v zimě led pro bývalý pivovar a řeznictví již
minula, ale rybníky sloužily i ke zlepšení klimatu v obci, což se
dnes jeví podstatně aktuálnější než dříve. O této potřebě psali
výše uvedení představitelé našeho veřejného života. A jejich SOS
směřovalo i do naší obce.
Viceprezident Agrární komory ČR v závěru svého alarmujícího článku uvedl:
„Před druhou světovou válkou jsme byli 7. nejvyspělejší zemí
na světě, udělejme něco pro to, abychom se na přední místo vrátili.“
Tato výzva se týká všech občanů v republice, tedy i naší obce. Co
vy na to, nově zvolení zastupitelé obce?

4. Štíčí – u domu bývalého zahradnictví paní Markové čp. 3
v Dolním Sklenově (naproti ZŠ a MŠ)

Dolní Sklenov, říjen 2018

5. Sladkovský – v místech současné ZŠ a MŠ

Zdeněk Hubeňák st.

HLEDÁ SE MAJITEL
státního vyznamenání z roku 1950 uděleného cizím státem.
Informace na telefonním čísle

591 13 0121
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OSLAVA 100. VÝROČÍ
VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU V KRNALOVICÍCH
Tento významný den, 28. října jsme využili k dalšímu společnému setkání obyvatel Krnalovic.
Tentokrát jsme zavítali do stodoly k panu Havlíkovi, který se
rozhodl u 100. výročí vzniku samostatného Československa
darovat svou cestu obci Hukvaldy. Akce se mimo místních zúčastnili starosta a místostarostka obce Hukvaldy, někteří další členové
zastupitelstva obce, ale především mnoho občanů nejen
z Krnalovic.

Akci jsme zakončili výborným zvěřinovým gulášem, který
darovali i uvařili členové místního sdružení mysliveckého spolku
Hukvaldy a příjemným posezením za humny, protože
„JEDNA CESTA ZA HUMNA JE CENNĚJŠÍ NEŽ NEJBAREVNĚJSÍ ATLAS SVĚTA.“ – Pavel Kosorin.

Pan Jan Sniehotta se svými dvěma dcerami zpříjemnili
sváteční atmosféru hudebním doprovodem. Na úvod jsme si
vyslechli něco z historie budoucí obecní cesty a motivy vlastníka cestu vybudovat a darovat, průvodní slovo měla paní Alena
Lévová, poté byla slavnostně přestřižena páska a odhalen pamětní
kámen s připomínkou na tento den.
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Lenky z Krnalovic

MHF LEOŠE JANÁČKA ZAHÁJIL VÁNOČNÍ PŘEDPRODEJ
Klavírní recitál Tomáše Kača, symfonický koncert
nebo hudební zpracování lidových balad. To je výběr
3 mimořádných večerů, které Mezinárodní hudební
festival Leoše Janáčka nabízí v rámci vánočního předprodeje. Festivaloví posluchači si tak mohou od úterý
4. prosince zakoupit vstupenky na sólový večer klavíristy
Tomáše Kača, rodáka z Nového Jičína, který vyprodal
Carnegie Hall a v Ostravě uvede výběr skladeb ze svého debutového CD My Home. Výjimečný bude symfonický koncert,
který ovládne violoncellista Victor Julien-Laferrière i nový
dirigentský objev Philippe Bach. A zážitek z hudebního zpracování lidových balad umocní legendární soubor Hradišťan,
který se ujme taneční složky.

MHF Leoše Janáčka se bude konat v termínu od 28. 5.
do 1. 7. 2019 v Ostravě, Hukvaldech a dalších 10 městech
(Opava, Frýdek-Místek, Kravaře, Ludgeřovice, Havířov,
Bohumín, Krnov, Hlučín, Příbor, Mikołów). Začátkem
ledna 2019 budou odtajněny všechny tváře festivalu a kompletní
program. „Věřím, že si z naší nabídky koncertů vyberete. Na festival
přijedou například skvělí klavíristé Sergei Babayan a Dénes Várjon
nebo Trio Isabelle Faust. Nezapomeneme na oblíbené nedělní matiné
ve vítkovickém zámku a za Vaši pozornost stojí již třetí ,Den slezských
varhan‘, v rámci kterého poprvé navštívíme i polské Slezsko. Přeji
Vám, festivalovým posluchačům, klidný advent a srdečně se těším
na shledání v roce 2019 na našem i Vašem Mezinárodním hudebním
festivalu Leoše Janáčka.“ Jaromír Javůrek, ředitel.

NABÍDKA KONCERTŮ V RÁMCI VÁNOČNÍHO PŘEDPRODEJE
4. 6.
úterý

23. 6.
neděle

Ostrava, Dům kultury města Ostravy v 19 hodin
Klavírní recitál
Slavné ostravské návraty I

Z Ostravy a z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyšla a vychází
neskutečná řada vynikajících interpretů. Festival je bude postupně připomínat. První z nich je klavírista, skladatel a improvizátor Tomáš Kačo, který z Nového Jičína došel až do Berklee
College of Music v Bostonu, aby se jako velmi úspěšný umělec
vrátil domů.
My Home – výběr autorských skladeb z umělcova debutového
CD, včetně jeho erbovní skladby Song of Grace.
Tomáš Kačo – klavír
18. 6.
úterý

Opava, kostel sv. Václava v 19 hodin
Symfonický koncert
Mozart jako věčná inspirace

Charismatický vítěz violoncellové soutěže Pražského jara a nový
dirigentský objev společně s Komorní filharmonií Pardubice
naplní večer klasicismem i jeho inspirací v díle největšího ruského
romantika.
Petr Iljič Čajkovskij		
Mozartiana – suita na témata
			W. A. Mozarta
Petr Iljič Čajkovskij		
Variace na rokokové téma
Wolfgang Amadeus Mozart Symfonie g moll, K. 550
Victor Julien-Laferrière – violoncello
Komorní filharmonie Pardubice
Philippe Bach – dirigent

Obora Hukvaldy – amfiteátr ve 20 hodin
Lidové balady v hudbě

Hudební zpracování lidových balad v dílech našich klasiků je
umocněno scénickým provedením, videoartem a mimořádným
obsazením sólových pěveckých partů v Kytici Bohuslava Martinů. To vše v neopakovatelné atmosféře stmívající se hukvaldské
obory. Taneční složky se ujme legendární soubor Hradišťan.
Antonín Dvořák Polednice, symfonická báseň op. 108, B. 196
Bohuslav Martinů Kytice, cyklus skladeb na lidové texty, H. 260
Lucie Silkenová, Markéta Cukrová,
Tomáš Kořínek, Roman Hoza – sólisté
Holešovský dětský sbor
Lenka Polášková – sbormistryně
Operní sbor NDM
Jurij Galatenko – sbormistr
Taneční soubor Hradišťan
Ladislava Košíková – choreografie
Eva Jiřikovská – kostýmy a vizualizace
Alena Vaňáková – režijní dohled
Tomáš Hrůza – videoart
Filharmonie Bohuslava Martinů
Marek Prášil – dirigent
Vstupenky jsou v prodeji v předprodejní síti Colosseum Ticket
a na www.mhflj.cz
Podrobné informace k jednotlivým koncertům a festivalovým novinkám jsou na www.mhflj.cz a na www.facebook.com/
mhfleosejanacka/
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Kontakt: Michaela Dvořáková / PR a komunikace / Tel.: +420 732 372 424 / Email: michaela.hof@centrum.cz, prmichaela.dvorakova@gmail.com /
Web: www.mhflj.cz

VÁNOČNÍ PROGRAM BOHOSLUŽEB 2018
24. 12.

Štědrý večer

16.00

– Hájov

20.00
22.00
25. 12.

26. 12.

Svátek sv. Štěpána

7.30

– Rychaltice

– Rychaltice

9.30

– Hukvaldy

– Hukvaldy

11.00

– Hájov

Slavnost Narození Páně

27. 12.

„Cesta do Betléma“ (vánoční divadlo v kostele)

7.30

– Rychaltice

16.00

– Rychaltice

9.30

– Hukvaldy

11.00

– Hájov

PODĚKOVÁNÍ
a jeden mandát v zastupitelstvu. Náš zvolený
zastupitel bude za podpory celé Základní organizace aktivně pracovat pro Vás občany po celé
volební období.
ZO KSČM Hukvaldy

ZO KSČM Hukvaldy děkuje všem občanům,
kteří přišli ke komunálním volbám. Největší poděkování patří těm, kteří ve volbách podpořili svými
hlasy naše kandidáty, velice si všech hlasů a Vaší
podpory vážíme. Získali jsme celkem 7,71%

Krásné Vánoce plné klidu a pohody
a zároveň hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2019
přeje ZO KSČM Hukvaldy
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INFORMACE OD HASIČŮ

Vánoce
S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání svíček. Domácnosti jsou
v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo
závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok
v období vánočních svátků k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořících
svíček. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci
s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každá vánoční dekorace se
svíčkami je určena k zapalování. Klasickým příkladem je adventní věnec. Při jeho pořízení je
potřeba zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze zapalovat nebo zda věnec má plnit pouze
dekorativní úlohu a svíčky se nesmí zapálit.
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude vánoční dekorace se zapálenými
svíčkami umístěna. Rozhodně není vhodné umístit takovou dekoraci tam, kde by mohlo dojít
ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem
průvanu může dojít k pohybu záclon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích souprav nebo na
police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Pod dekoraci se
zapálenými svíčkami položte vždy nehořlavou podložku. Dávejte také pozor domácí zvířata
nebo děti, které mohou při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru.
I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody, jako třeba zapomenutí klíčů nebo
zaseknutému zámku, protáhnout na delší dobu, během které se případný požár snadno rozšíří
na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.
Ve vánočním období rovněž dochází kvůli zvýšené činnosti v kuchyních při přípravě
svátečních jídel poměrně často ke vznícení potravin při vaření. Při hašení vzníceného oleje na
pánvi nikdy nepoužívejte vodu, ale vypněte sporák a oheň uduste přiložením poklice nebo do
vody namočené a vyždímané utěrky. Existují také speciální hasicí deky nebo hasicí přístroje
určené právě na požáry tuků (třída požárů F).
Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost,
a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním
zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí.

por. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
– 54 –

PRO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT
Osobní asistence patří
mezi služby sociální péče
a je to služba terénní, což
znamená, že není poskytována v určitém sociálním zařízení, ale v terénu
– hlavně v domácnostech
klientů. Jedna z největších
přidaných hodnot osobní
asistence je to, že umožňuje lidem, kteří potřebují
k samostatnému životu
pomoc druhé osoby, zůstat s pomocí osobního
asistenta doma. Osobní
asistent / asistentka pomáhá s činnostmi, které člověk sám
nezvládne. Je to např. hygiena, oblékání, příprava a podání jídla
a pití, přesuny, zajištění chodu domácnosti, ale také doprovod
k lékaři, na nákup, na procházku a podobně. Dohlédne například
na podání léků, na pitný režim, ale také může přečíst knihu,
zavzpomínat společně s klientem u fotoalba apod. Rozsah služby
a její přesná náplň záleží na potřebě či přání konkrétního člověka. U někoho to může být jen pár hodin týdně, u dalšího několik
hodin denně. Osobní asistence je totiž nejen fyzická pomoc, ale
přináší klientům i psychickou podporu, aktivizaci schopností
a lidskou společnost.

lidé i senioři. Službu poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
podle potřeb klienta a našich aktuálních personálních a časových
možností. Cena za službu osobní asistence je hrazena vícezdrojově, finančně přispívají kraje, města a obce i nadace a individuální
dárci. Část ceny si hradí klient a je možné k tomu využít příspěvek
na péči.
Za finanční podporu děkujeme také obci Hukvaldy.
Další informace o organizaci, kontakty, fotogalerii apod.
najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu.
Rádi bychom všem popřáli příjemné vánoční svátky
a vše dobré v roce 2019.

Organizace Podané ruce – osobní asistence působí v sociálních službách již od roku 2001. Našimi klienty jsou děti, mladí
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Bc. Jana Marková
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU
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www.kurice.cz

tel: 737 736 775

.DOVOZ ZDARMA PO CELÉ ČR !.
Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu
HENDRIX GENETICS a českého programu DOMINANT . Výborná kondice, komplexní vakcinační program
proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru, aviární encefalomyelitidě.
Všechny druhy jsou vhodné pro malochovy. Nabízíme též bezplatné poradenství.

Šlechtitelský program HENDRIX GENETICS

Šlechtitelský program DOMINANT

leden + únor

od března

Kuřice je nutno OBJEDNAT a vyzvednout ve městech

Objednané kuřice Vám dovezeme přímo na Vaši adresu.
Den a čas dodání Vám oznámíme 5 dní předem.
Doprava zdarma při počtu 10 a více kuřic, při niţším počtu
příplatek 200,- Kč. Nejniţší odběrní počet je 5 ks.

DOVOZ POUZE DO MĚST
Program DOMINANT stáří 18 týdnů, cena 195,- Kč/ks

Druhy Dominantů: Ţíhaný, Červeně Ţíhaný, Sussex, Leghorn,
Koroptví (Vlaška), Černý, Hnědý, Tricolor, Modrý

ODBĚR: 5. února 2019

11:40 Nový Jičín - parkoviště LIDL, Sokolovská
12:40 Frýdek-Místek - parkoviště LIDL, Frýdlantská
13:40 Karviná - parkoviště LIDL, Tř. 17. listopadu
15:10 Opava - parkoviště LIDL, Těšínská
16:20 Bruntál - parkoviště LIDL, Zeyerova
17:40 Šumperk - parkoviště LIDL, Štefánikova
19:10 Ústí nad Orlicí - parkoviště LIDL, Popradská

DOVOZ NA VAŠI ADRESU

► Rozvozový turnus: 5. – 17. března 2019
Program HENDRIX GENETICS,stáří 16-17 týdnů, cena 185,Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA
Sussex, Moravia BSL
► Rozvozový turnus: 18. - 27. března 2019
Program HENDRIX GENETICS,stáří 18-19 týdnů, cena 195,Druhy: ISA Brown, , Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA
Sussex, Moravia BSL
► Rozvozový turnus: 29.dubna - 11.května 2019
Program HENDRIX GENETICS,stáří 16-17 týdnů, cena 185,Druh: ISA Brown

Kuřice dovážíme celoročně - vyžádejte si další termíny odběru!

www.kurice.cz e-mail: prodejkuric@seznam.cz tel.: 737 736 775
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vždy v dobré náladě

.KUŘICE.
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Jana Petraturová

na tel. čísle: 604 238 472

Podrobnější informace

i v soukromém hlídání.

v mateřské škole

Jsem certifikovaná chůva s praxí

od tří měsíců do tří let.

Pohlídám Vaše dítě
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Taneční v hotelu Hukvaldy pro mírně pokročilé
pod vedením tanečního mistra Miroslava Gillara.

Začínáme 22. 1. 2019
v 19.30 hod.
Každé úterý, dokud budou stačit síly
Cena: 1800 Kč za pár a šest lekcí
nebo 300 Kč za dvouhodinovou
lekci za pár
Přihlášky: Zdeňka Štolfová, tel. 775 699 868
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Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.:
Termín vydání: prosinec 2018 • Uzávěrka dalšího čísla: 28. 2. 2019 • Název, sídlo a IČO vydavatele:
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